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K010769
Spisová značka: 33K/12/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Anna Baraniaková, nar.:
22.12.1965, trvale bytom Kukučínová 4441/26, 926 01 Sereď, t.č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS NitraChrenová, správcom ktorého je: JUDr. Oľga Karásková, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava,
zn.sp.: S1357, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Oľga Karásková, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, zn.sp.:
S1357, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.300,00 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 25.2.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K010770
Spisová značka: 33K/18/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Jarmila Kovácsová, Hodská 355/23, 924 01
Galanta, likvidátor spoločnosti: APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Leškova 3A, 811 02 Bratislava,
IČO: 35 695 315, právne zast.: LEGATE, s.r.o, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 846
909, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Leškova 3A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 695 315,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Leškova 3A, 811 02
Bratislava, IČO: 35 695 315.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava, značka správcu S1358.
Súd konkurz na majetok úpadcu: APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Leškova 3A, 811 02 Bratislava,
IČO: 35 695 315, uznáva za malý.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o začatí insolvenčného konania
veriteľov dlžníka, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v Únii v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 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 o týchto skutočnostiach.

Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 43/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2021

stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1

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.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 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 sa na
zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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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.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 23.2.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K010771
Spisová značka: 4OdK/21/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Igor Šramaty, nar. 22.02.1962,
trvale bytom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, ktorého správcom je: JUDr. Ľuboš Jurčo, so sídlom
kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S 1470, takto
rozhodol
O p r a v u j e dátum narodenia dlžníka v uznesení Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4OdK/21/2020 z 25.
septembra 2020 v záhlaví rozhodnutia a vo výroku o vyhlásení konkurzu tak, že správny dátum narodenia dlžníka je:
„22.02.1962“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Okresnom súde
Bratislava I. (§ 357 písm. f) CSP)
Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9 ZKR).
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).
Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej
opravy (§ 362 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 19.2.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K010772
Spisová značka: 6K/18/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tomáša Valentu, nar.
13.11.1980, trvale bytom Ľubovnianska 3, 851 07 Bratislava správcom ktorého je: JUDr. RNDr. Silvia Prachová,
správca S 1819 so sídlom kancelárie Miletičova 21, 821 08 Bratislava o návrhu správcu na uloženie záväzného
pokynu správcovi
rozhodol
Súd udeľuje správcovi úpadcu Ing. Tomáša Valenta, nar. 13.11.1980, trvale bytom Ľubovnianska 3, 851 07
Bratislava (ďalej aj „Úpadca“): JUDr. RNDr. Silvie Prachovej, správca S 1819 so sídlom kancelárie Miletičova 21, 821
08 Bratislava s ú h l a s s vylúčením majetku zo súpisu majetku Úpadcu, a to: Typ súpisnej položky majetku: INÁ
MAJETKOVÁ HODNOTA Popis: obchodný podiel v spoločnosti Laveo, s.r.o., so sídlom Ľubovnianska 3, 851 07
Bratislava, IČO: 44 336 837 spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1, súpisová hodnota majetku: 5.000,- €, dôvod
zapísania: majetok úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 22.2.2021
JUDr. Lea Gubová, sudca
K010773
Spisová značka: 32K/25/2017
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SFDK, s.r.o. ,, v konkurze", so sídlom
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 43 782 914, ktorého správcom je JUDr. Roman Nagy, so sídlom
kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/25/2017-320 zo dňa 08.12.2020 povolil vstup nového
veriteľa EOS KSI Slovensko s.r.o. Pajštúnska 5, 851 08 Bratislava namiesto pôvodného veriteľa Československá
obchodná banka a.s. so sídlom Bratislava, Žižkova č.11. IČO: 36 854 140 s prihlásenou pohľadávkou v celkovej
sume 20.931,07 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.01.2021.

Okresný súd Nitra dňa 26.2.2021
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K010774
Spisová značka: 1K/16/2020
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Arrow Oils
SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 12, 066 01 Humenné, IČO:
50 448 544, správcom ktorého je Mgr.
Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov o odmene a náhrade výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
priznáva Mgr. Ivanovi Mazancovi, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto
uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 06.11.2020
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 23/2020.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 26.2.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010775
Spisová značka: 1K/19/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KŠX s.r.o., so sídlom Štefánikova 78, 085 01 Bardejov,
IČO: 51 180 341, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
180 341,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: KŠX s.r.o., so sídlom Štefánikova 78, 085 01 Bardejov, IČO: 51

II.
ustanovuje správcu: Správcovská a konzultačná, k. s., so sídlom kancelárie Zdravotnícka 2, 058 01
Poprad, IČO: 53 089 570,
III.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
IV.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 1K/19/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa
na zabezpečovacie právo neprihliada. (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.
2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 26.2.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010776
Spisová značka: 3OdK/41/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Igor Hlaváč, nar. 27.08.1966, Janka
Kráľa 294/35, 064 01 Stará Ľubovňa, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01
Humenné, správcom ktorého je: JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Jarková 14, Prešov 080 01, IČO:
51638932, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
opravuje sídlo správcu uvedené v II. a X. výroku uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 3OdK/41/2021-18 zo dňa
17.02.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 23.02.2021 tak, že správne má znieť „Jarková 14,
Prešov 080 01“.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
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 25.2.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K010777
Spisová značka: 38K/48/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť AVAKS, s.r.o. v
konkurze so sídlom M.R.Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO 36 534 773, ktorého správcom je JUDr. Danica
Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 27, Trenčín, o návrhu obchodnej spoločnosti EULER HERMES GROUP
S.A.S. so sídlom Place des saisons 1, PARÍŽ LA DEFENSE CEDEX 920 48, IČO 552 040 594, Francúzka republika,
konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Eurel Hermes Group SAS organizačná zložka so sídlom Bajkalská
19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 52 814 01, pr. zast. NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o. so
sídlom Františkánska 5, 040 01 Košice, IČO 47 197 919, na vstup do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti EULER HERMES GROUP S.A.S. so sídlom Place des saisons 1, PARÍŽ LA
DEFENSE CEDEX 920 48, IČO 552 040 594, Francúzka republika, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky
Eurel Hermes Group SAS organizačná zložka so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov,
IČO 52 814 01 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej
spoločnosti Euler Hermes Services Slovensko, s.r.o. so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO 35 877 936, a to v rozsahu pohľadávky vo výške 114,25 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok
pod č. 8/E-1.
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 25.2.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K010778
Spisová značka: 10K/3/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DVZ, s.r.o., so sídlom A. Rudnaya 101,
010 01 Žilina, IČO: 36 405 604, správcom, ktorého je JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého
793/21, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1242, takto

rozhodol
I.
O d v o l á v a z funkcie správcu: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21,
010 01 Žilina, značka správcu: S 1242.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Jana Košová, so sídlom kancelárie: J. Milca 11, 010 01 Žilina, značka
správcu: S 1855.
III. Odvolaný správca je p o v i n n ý poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol
riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z./.

Okresný súd Žilina dňa 26.2.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K010779
Spisová značka: 10K/3/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DVZ, s.r.o., so sídlom A. Rudnaya 101,
010 01 Žilina, IČO: 36 405 604, správcom, ktorého je JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého
793/21, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1242, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
I. Priznáva správcovi JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, značka
správcu: S 1242, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7 920 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z./.

Okresný súd Žilina dňa 26.2.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K010780
Spisová značka: 3K/21/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadkyne: Katarína Kureková, nar. 18.02.1977,
Skalka 217/13, 013 11 Lietavská Lúčka, správcom ktorého je Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov
28, 028 01 Brezovica, v časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie správcu úpadcu, takto
rozhodol
Odvoláva: Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica z funkcie správcu úpadcu:
Katarína Kureková, nar. 18.02.1977, Skalka 217/13, 013 11 Lietavská Lúčka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 22.2.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K010781
Spisová značka: 7OdK/9/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Perďoch, nar. 18.10.1974, trvale bytom Janka Kráľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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2593/15, 022 01 Čadca, do 19.05.2017 podnikajúci pod obchodným menom Martin Perďoch - PaP, s miestom
podnikania J. Kráľa 2593, 022 01 Čadca, IČO: 369 442 11, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina,
o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Perďoch, nar. 18.10.1974, trvale bytom Janka Kráľa
2593/15, 022 01 Čadca.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, značka
správcu: S 1170.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
25.02.2021, vedený pod položkou registra 63/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Podľa § 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,
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.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 26.2.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K010782
Spisová značka: 7OdK/61/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Miloš Morvay, nar. 23.12.1965, trvale
bytom mesto Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je JUDr. Ľuboš Gilk, so sídlom
kancelárie Štrková 95/21, 010 09 Žilina, značka správcu: S1967, takto
rozhodol
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I.
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Ľuboš Gilk, so sídlom kancelárie Štrková 95/21, 010 09 Žilina,
značka správcu: S1967.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Mária Hanuliaková, so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118,
022 01 Čadca, značka správcu: S1999.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie a odovzdať mu správcovský spis.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: JUDr. Mária Hanuliaková, so sídlom kancelárie
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, značka správcu: S1999.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a následne vždy v lehote
15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu,
najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.

Okresný súd Žilina dňa 26.2.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
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K010783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihók Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priekopnícka 10559 / 22, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/501/2020 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/501/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ľudmila Jurčová, S 1802, správca dlžníka Robert Mihók, nar. 25.6.1971, bytom: Priekopnícka 22,
Bratislava, štátny občan SR, štátny občan SR oznamuje, že vylučuje zo súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu dlžníka nasledovný majetok zapísaný do súpisu majetku:

Typ
súpisovej
zložky
STAVBA
majetku:
P.č.
Parc.
Súp.
č.
Popis
LV č. Obec
číslo
byt.domu
4758
Bytový dom č.
BA-m.č.
1. 4759
Byt č. 7
4281
10559
Biskupice
4760
Typ
súpisovej
zložky
Pozemok
majetku:
P. č.
Parc.
Druh pozemku Výmera v m2
LV č. Obec
číslo
Zast.plochy
a
BA-m.č.
2. 4758
172
4281
nádvorie
Biskupice
Zast.plochy
a
BA-m.č.
3. 4759
168
4281
nádvoria
Biskupice
Zast.plochy
a
BA-m.č.
4. 4760
168
4281
nádvoria
Biskupice

K.ú.
Podunajsk.

Podunajsk.
Podunajsk.

Spoluvlastnícky
podiel

Podunaj.Biskupice SR 1/14

k.ú.
Podunajsk.

Štát

Štát

Spoluvlastnícky
podiel

Hodnota
EUR
8953,00 €

Hodnota
v EUR *

Podunaj.Biskupice SR 6656/161876

140 €

Podunaj.Biskupice SR 6656/161876

138 €

Podunaj.Biskupice

138 €

6656/161876

v

Správca uvedený majetok vylúčil z dôvodu, že uvedený majetok nie je možné speňažiť a žiadny z veriteľov
nepredložil správcovi znalecký posudok spolu s úhradou preddavku na odmenu notára súvisiacu s overením
priebehu dražby. Uvedený majetok preto prestal podliehať konkurzu.

V Bratislave dňa 1.3.2021

JUDr. Ľudmila Jurčová
správca

K010784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brunclíková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kríži 2000/3, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/152/2020 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/152/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Kristína Brunclíková, nar. 7.2.1986, Pri kríži 2000/3,
84102 Bratislava, (ďalej len Dlžník), v zmysle ustanovenia § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR) ponúka na
predaj v duhom ponukovom konaní na postúpenie za odplatu peňažnú pohľadávku dlžníka, ktorú tvorí súpisová
zložka majetku č. 3 uvedená v súpise majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 170/2020 z 3.09.2020 pod
č. K066403:
p.č. druh
3

súpisová
hodnota
Nevyplatený vyrovnací podiel vo výške 10 222,80 € v obchodnej spoločnosti BEAUTY SERVICE, s.r.o. IČO 10222,80 €
46162089.
Dlžník: BEAUTY SERVICE, s.r.o., Pri kríži 3, 841 02 Bratislava , IČO 46162089.
Právny dôvod vzniku: Nevyplatený vyrovnací podiel podľa ustanovení § 150 ods. 1 a ods. 2, § 61 ods. 1, 2 a
3 Obch. Z. a čl. V ods. 1 písm. g) úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti BEAUTY SERVICE s.r.o.
z 5.4.2013 z dôvodu zrušenia účasti spoločníka (dlžníka) v spoločnosti BEAUTY SERVICE, s.r.o., IČO
46162089 podľa §148 ods. 1 a 2 Obch. Z.z.
popis

Peňažná
pohľadávka

(ďalej len „Pohľadávka“).
Podmienky ponukového konania:
1. Pohľadávka sa ponúka na postúpenie bez tiarch na nich viaznucich, aj s príslušenstvom a všetkými
právami s nimi spojenými.
2. Správca nezodpovedá za vymožiteľnosť Pohľadávky.
3. Správca nezodpovedá za úplnosť a správnosť príslušných dokladov k Pohľadávke, najmä riadnej účtovnej
závierky k 31.12.2019 a Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti BEAUTY SERVICE, s.r.o. .
4. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní od zverejnenia tohto oznamu.
5. Záujemca o Pohľadávku musí doručiť svoju písomnú ponuku do kancelárie správcu v zalepenej obálke s
viditeľným označením "32K/152/2020 S1548 CENOVÁ PONUKA" alebo do elektronickej schránky
správcu cez portál slovensko.sk s predmetom správy "32K/152/2020 S1548 CENOVÁ PONUKA". Ponuka
musí byť doručená správcovi najneskôr do 13:00 v desiaty deň od zverejnenia tohto oznamu.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu
SK09 8330 0000 0023 0150 2150 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX pred ukončením lehoty na predkladanie
ponúk.
7. Rozhoduje len najvyššia ponúknutá kúpna cena za Pohľadávku.
8. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Ponuka musí obsahovať:
o jednoznačný návrh cenovej ponuky za Pohľadávku v EUR,
o označenie záujemcu pri záujemcovi fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu
prípadne jeho IČO a DIČ, ak je pridelené; pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo
a IČO a DIČ,
o dátum a podpis záujemcu fyzickej osoby a v prípade právnickej osoby podpis/y členov jej
štatutárneho orgánu v zmysle oprávnenia konať za spoločnosť,
o telefónne číslo a emailová adresa záujemcu,
o bankový účet záujemcu;
o doklad o úhrade zálohy na kúpnu cenu.
10. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná a nemožno ju po uplynutí
termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť.
11. Na ponuku, ktorá nebude doručená v stanovenej lehote, sa nebude prihliadať, ani keby bola podaná na
odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty.
12. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že jeden záujemca predloží viac ponúk na
ten istý predmet speňaženia, na jeho ponuky sa nebude prihliadať.
13. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé
informácie, sa nebude prihliadať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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14. Výsledok ponukového konania oznámi správca len záujemcovi s najvyššou ponukou, a to do troch dní od
uplynutia lehoty desať dní od skončenia ponukového konania, počas ktorej má dlžníkov príbuzný
v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní.
15. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na záujemcom uvedený bankový účet do 15 dní
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, že záujemca s najvyššou ponukou odmietne
uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok, správca je oprávnený uplatniť voči takémuto záujemcovi nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny.
16. Ak niektorá z oprávnených osôb podľa § 167r ods. 4 ZKR využije svoje právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 1 ZKR alebo podľa § 167r ods. 2 ZKR, správca ponukové
konanie zruší, resp. odmietne všetky ponuky podané v rámci ponukového konania a vráti zložené zálohy.
17. Správca si vyhradzuje zrušiť ponukové konanie v prípade, že Pohľadávka v priebehu ponukového konania
zanikne.
Upozornenie:
Súčasťou zmluvy o postúpení Pohľadávky bude i záväzok postupníka stať sa účastníkom vo všetkých otvorených
súdnych konaniach namiesto postupcu, resp. správcu ako navrhovateľa.
Podľa § 167r ods. 1 ZKR má dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom
dlžníka právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým
posudkom.
Podľa § 167r ods. 2 ZKR má dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom
dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní alebo
za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania
alebo predloženia ponuky veriteľom.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkanej Pohľadávky a podmienok ich postúpenia si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správcu na tel. č. 0917 143 361, príp. mailom na adrese spravca1584@gmail.com, alebo osobne
v kancelárii správcu na adrese Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob vo vopred dohodnutom čase.
1.3.2021
Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K010785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Královič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javorová 1880/10, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/247/2020 S_1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/247/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Zvara, správca úpadcu Martin Kráľovič, nar. 04.12.1992, trvale bytom Javorová 1880/10, 900 31
Stupava, na základe súpisu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 240/2020 dňa 14.12.2020,
vyhlasujem
3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí:
Popis
YAMAHA FZS 600 RJ02/-/ ŠPZ MA269AF, VIN JYARJ021000014895, motocykel, dátum stavu od 4.5.2011
Poznámka správcu: úpadca uviedol, že motocykel je nepojazdný
CITROEN BERLINGO 1,4 , MFKFXF/-/-, ŠPZ MA033BR, VIN VF7MFKFXF65059376, BB skriňová furgon, dátum stavu od 26.6.2013

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Poznámka správcu: úpadca uviedol že vozidlo predal, kúpnu zmluvu uzatvoril ústne a na kupujúceho nemá kontakt
OPEL OMEGA B V94/BF11/-, VIN W0L0VBF69X1005918, AA sedan, vyradené z evidencie 13.11.2018
Poznámka správcu: úpadca uviedol že vozidlo zošrotoval v r. 2015
ŠKODA OCTAVIA STAGRX01A8CFM5/-/-, VIN TMBCG41U0Y2286661, AA sedan, dátum stavu od 16.2.2015
Poznámka správcu: úpadca uviedol že chcel vozidlo zošrotoval nakoľko je nepojazdne a neopraviteľné

za nasledovných podmienok:
1. Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden súbor majetku.
2. Ponuku na kúpu súboru majetku je treba doručiť písomne v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku, na adresu sídla správcu Obchodná 2, 811 06 Bratislava v zalepenej obálke s
označením „PONUKOVÉ KONANIE č.k. 32OdK/247/2020 - NEOTVÁRAŤ", v ktorej záujemca uvedie
svoje identifikačné údaje a ponúknutú kúpnu cenu za celý súbor majetku (ďalej aj ako „Ponuka“).
3. Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ predloží spolu s Ponukou výpis z obchodného alebo
živnostenského registra, fyzická osoba - nepodnikateľ predloží fotokópiu platného dokladu totožnosti.
4. Záujemca je povinný zložiť celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu, vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK97 0900 0000 0001 7921 2838, ako variabilný symbol uvedie záujemca
svoje IČO alebo dátum narodenia v tvare „ddmmrr“. Doklad o zaplatení ponúkanej kúpnej ceny je
záujemca povinný priložiť k Ponuke.
5. O úspešnom záujemcovi rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá však nesmie byť nižšia ako
200,- eur. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu. Neúspešným
záujemcom vráti správca ponúknutú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu na účet, z ktorého bola
ponúkaná kúpna cena uhradená.
6. Správca nezodpovedá za technický ani právny stav ponúkaného súboru hnuteľných vecí, ktoré sa
nachádzajú alebo majú nachádzať u úpadcu. Úspešný záujemca nadobudne hnuteľné veci „tak ako stoja
a ležia“. Prevzatie súboru hnuteľných vecí a prepis na dopravnom inšpektoráte je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady, správca je povinný poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.

Mgr. Peter Zvara, správca

K010786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REAL SERVICES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka č. 72, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 895 063
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 2K/57/2011 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/57/2011
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok doručených po základnej prihlasovacej lehote
1. zv.č. 41 veriteľ Ivan Závodný, Gajová ul. Bratislava, suma 1,922.076,48 €, titul pôžička 1
2. zv.č. 42 veriteľ Ivan Závodný, Gajová ul. Bratislava, suma 21.509,82 €, titul pôžička 2
3. zv.č. 43 veriteľ Daňový úrad Bratislava, suma 60,00 €, titul sankcia
4. zv.č. 44 veriteľ VZP, a.s. Bratislava, suma 55,56 €, titul poistné.

V Piešťanoch dňa 01.03.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Volár - správca

K010787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luboš Jakáb
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Modra - Mestský úrad, Dukelská 941/38, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1965
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/120/2020 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/120/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca dlžníka – Luboš Jakáb, nar. 02.03.1965, bytom Mesto Modra - Mestský úrad, Dukelská 941/38, 900 01
Modra, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania podľa ustanovenia § 167n v spojení s § 167p zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predaj majetku dlžníka
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č. 27/2021 dňa 10.02.2021
pod zn. K006619). Ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania sú nehnuteľnosti zapísané pod por. č. 1 až 5:
Por. č. Druh

Výmera
Štát
m2

1

Orná pôda

22.579 Slovenská republika Veľké Kostolany Veľké Kostolany 448

1438/2

4/6

4.515,80 €

2

Záhrada

457

220

17/64

606,95 €

3

Lesný pozemok 103.627 Slovenská republika Dolný Lopášov Dolný Lopášov 1484

4100

68/47296

44,70 €

4

Orná pôda

2.813

Slovenská republika Dolný Lopášov Dolný Lopášov 1485

1452

3/16

158,23 €

5

Orná pôda

2.600

Slovenská republika Dolný Lopášov Dolný Lopášov 1485

1463

3/16

146,25 €

Obec

Slovenská republika Nižná

Katastrálne
územie

Nižná

Číslo LV

647

Parcelné Spoluvlastnícky
Súpisová hodnota
číslo
podiel dlžníka

2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
3. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania v zalepenej obálke s nápisom
„Konkurz Jakáb – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., Hviezdoslavovo
námestie 25, 811 02 Bratislava.
4. V ponukovom konaní sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN:
SK92 8330 0000 0027 0166 8045.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
6. Všetky náklady spojené s kúpou majetku znáša záujemca.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Podrobnosti o predmete ponukového konania je možné získať e-mailom: mbizon@bizon.sk alebo telefonicky:
0918 962 100 (Mgr. Michal Bizoň, LL.M.).
V Bratislave dňa 01.03.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K010788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krosbak Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1054/6, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/527/2020 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/527/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Ing. Peter Krosbak, nar. 31.10.1963, trvale bytom Budovateľská
1054/6, 821 08 Bratislava , týmto v zmysle ustanovenia § 167I 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 po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška do konkurzu nasledovne :
- dňa 26.02.2021 od veriteľa SR – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, a to
súhrnná prihláška pohľadávky v celkovej sume 1.015,68 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa
01.03.2021.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K010789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Bonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/476/2020 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/476/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Ružena BONOVÁ, nar. 23. 09. 1956, bytom: Rovniankova 1666/12,
851 02 Bratislava, správca vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku
č. 17/2021 zo dňa 27. 01. 2021, nasledovný majetok dlžníka:
1. hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo, značka, obchodný názov, typ/variant/verzia: LANCIA LANCIA
DEDRA 2,0 835/EC44A/ (položka s por. č. 1 súpisu)
2. hnuteľná vec - mobilný telefón NOKIA, výrobné číslo: Nokia 230DS (položka s por. č. 2 súpisu).
Dôvod vylúčenia:
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Podľa § 167v ods. 2 ZoKR je správca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť v Obchodnom vestníku, že
konkurz končí, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, pričom oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurzu zrušuje. Keďže v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka
Ružena Bonová sa neprihlásil žiadny veriteľ, správca bude postupovať v zmysle § 167v ods. 2 ZoKR
a v Obchodnom vestníku oznámi, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ružena Bonová končí.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K010790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Bonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/476/2020 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/476/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Ružena BONOVÁ, nar. 23. 09. 1956, bytom: Rovniankova 1666/12,
851 02 Bratislava, správca v zmysle § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoKR) oznamuje, že konkurz sa končí, pretože sa do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ružena Bonová,
nar. 23. 09. 1956, bytom: Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava, v zmysle § 167v ods. 2 ZoKR zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká v zmysle § 167v ods. 4 ZoKR funkcia správcu a zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, §
167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K010791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Rajták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie
9, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/58/2020 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/58/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Miroslav Rajták, nar. 08. 11. 1952, bytom: Miestny úrad mestskej časti
Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava, správca vylučuje zo súpisu majetku
všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 17/2021 zo dňa 27. 01. 2021, nasledovný majetok
dlžníka:
1. iná majetková hodnota – 33% obchodný podiel dlžníka v spoločnosti:DUEX LOGISTIC spol. s r.o., sídlo:
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Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, IČO: 35 837 292 (položka s por. č. 1 súpisu)
2. hnuteľná vec - mobilný telefón Samsung, výrobné číslo: Nokia 230DS (položka s por. č. 2 súpisu).
Dôvod vylúčenia:
Podľa § 167v ods. 2 ZoKR je správca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť v Obchodnom vestníku, že
konkurz končí, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, pričom oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurzu zrušuje. Keďže v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka
Miroslav Rajták sa neprihlásil žiadny veriteľ, správca bude postupovať v zmysle § 167v ods. 2 ZoKR
a v Obchodnom vestníku oznámi, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Rajták končí.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K010792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Rajták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie
9, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/58/2020 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/58/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Miroslav Rajták, nar. 08. 11. 1952, bytom: Miestny úrad mestskej časti
Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava, správca v zmysle § 167v ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoKR) oznamuje, že
konkurz sa končí, pretože sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Rajták,
nar. 08. 11. 1952, bytom: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03
Bratislava, v zmysle § 167v ods. 2 ZoKR zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká v zmysle § 167v ods. 4 ZoKR funkcia správcu a zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, §
167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K010793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Hermanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 247 / 59, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/39/2020 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/39/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka: Simona Hermanová, dátum narodenia: 02.08.1984, trvalý pobyt:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nová 247/59, 900 31 Stupava, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty mu bola dňa
29.12.2020 doručená prihláška pohľadávky veriteľa: PRIVATdebt s.r.o., so sídlom Železničná 4/A, 920 01
Hlohovec, IČO: 45 322 571 pričom celková výška pohľadávky je 80,13 EUR, ktorú správca dňa 24.02.2021
zapísal do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca

K010794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Kurinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 836 01 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/220/2019 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/220/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka: Richard Kurinec, dátum narodenia 16.07.1969, trvalý pobyt:
Karpatské námestie 7770/10A, 836 01 Bratislava, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty mu bola dňa 29.12.2020 doručená prihláška pohľadávky veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlo:
Pribinova 25, 811 09, IČO: 35 807 2019 pričom celková výška pohľadávky je 8.393,96 EUR, ktorú správca dňa
01.03.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca

K010795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Košičan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vranovská 3003/65, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1974
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/174/2020 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/174/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie ponukového konania – 3. kolo

Čechová Insolvency Services k. s. ako konkurzný správca dlžníka Roberta Košičana, bytom Vranovská
3003/65, 851 01 Bratislava - Petržalka, (ďalej ako „Dlžník“) ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava
I zo dňa 1.4.2020, sp. zn. 27OdK/174/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 122/2020 dňa 26.6.2020,
v konkurznom konaní vedenom pod spis. zn. správcu 27OdK/174/2020 - S1664, ponúka za najvyššiu ponúknutú
cenu (minimálne však vo výške súpisovej hodnoty) v rámci ponukového konania na predaj nasledovný majetok
Dlžníka:

osobné motorové vozidlo Peugeot, rok výroby: 2002, súpisová hodnota: 800,- €
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Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKA
Košičan - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Čechová Insolvency Services k. s., Staromestská ul. č. 3, 811 03
Bratislava, tak, aby bola doručená najneskôr do 25 dní do 16.00 hod od zverejnenia tohto ponukového konania
v obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí obsahovať:

1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu v
zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, dátum narodenia, príp. miesto podnikania, IČO, zápis v
príslušnom zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať v
mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;

2. Označenie predmetu kúpy;

3. Návrh kúpnej ceny;

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

5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba.

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo
iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba nepodnikateľ: fotokópia dokladu totožnosti;

2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu vedený v Prima Banka,
a.s., číslo účtu: 4001217904 IBAN: SK74 3100 0000 0040 0121 7904. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu
najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené ponuky. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese:
office@cechova.sk

Čechová Insolvency Services k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár
správca
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K010796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pomšahárová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 9, 925 26 Reca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1975
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/85/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/85/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, správca dlžníka: Andrea
Pomšahárová, nar. 26.11.1975, bytom Hlavná 9, 925 26 Reca (ďalej len „dlžník“) zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v ods.1
ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Andrea Pomšahárová, nar. 26.11.1975,
bytom Hlavná 9, 925 26 Reca, zrušuje.
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K010797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Kružliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuda Zúbka 1192/7, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1993
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/37/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/37/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca dlžníka: Lukáš Kružliak, narodený 04.02.1993, trvale
bytom Ľuda Zúbka 1192/7, 841 01 Bratislava , týmto v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1) a § 167p ods. 1)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:

I. kolo ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka a to:

Číslo súpisovej položky: 1

Popis: Nehnuteľný majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Záhrada, parcelné číslo: 439, výmera: 198 m2, parcela registra „C“, list vlastníctva č. 444 – okres: Nové Mesto
nad Váhom, obec: Višňové, katastrálne územie: Višňové, spoluvlastnícky podiel: 1/1,
- Zastavaná plocha a nádvorie, parcelné číslo: 440, výmera: 621 m2, parcela registra „C“, list vlastníctva č. 444
– okres: Nové Mesto nad Váhom, obec: Višňové, katastrálne územie: Višňové, spoluvlastnícky podiel: 1/1,
- Zastavaná plocha a nádvorie, parcelné číslo: 444/2, výmera: 1390 m2, parcela registra „C“, list vlastníctva č.
444 – okres: Nové Mesto nad Váhom, obec: Višňové, katastrálne územie: Višňové, spoluvlastnícky podiel: 1/1,
- Rodinný dom, súpisné číslo: 63, parcela: 440, list vlastníctva č. 444 – okres: Nové Mesto nad Váhom,
obec: Višňové, katastrálne územie: Višňové, spoluvlastnícky podiel: 1/1,

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia majú možnosť predkladať svoje písomné ponuky v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku (*ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny
sviatok,
lehota
uplynie
najbližší
nasledujúci
pracovný
deň),
a to
v zalepenej
obálke
s označením PONUKA_4OdK/37/2020 na adresu kancelárie správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.
Dunajská 4
811 08 Bratislava
2. Písomná ponuka musí obsahovať
• Označenie záujemcu
a) fyzická osoba uvádza: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko
b) právnická osoba uvádza: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených konať v
mene právnickej osoby
• Návrh kúpnej ceny
• Číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný
• Telefonický a e-mailový kontakt
• Dátum a podpis záujemcu
• Doklad o úhrade zálohy ponúkanej kúpnej ceny
3. Záujemca je v súlade s § 167p ZKR povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet
správcu:
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: IČO (právnická osoba) / dátum narodenia (fyzická osoba)
Poznámka pre príjemcu: záloha_4OdK/37/2020
4. Na neskôr doručené ponuky záujemcov, alebo na ponuky ktoré nesplnili vyššie uvedené podmienky, správca
nebude prihliadať. Správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
6. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov, prípadne zrušiť ponukové
konanie.

V Bratislave, dňa 01.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K010798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: design design s.r.o. - v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 386 385
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/30/2017 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
JUDr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu: design design s.r.o. - v likvidácii, IČO: 31
386 385, so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, týmto zverejňujem
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo
V zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa podľa ust. § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „ZKR“), JUDr. Marek Piršel, správca úpadcu: design design s.r.o. - v likvidácii,
IČO: 31 386 385, so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn.
37K/30/2017, ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné
veci:
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

7
20
20
-

1/1
Dekoračný plastový prvok čiernej farby
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

8
10
10
-

1/1
Biela malá skrinka
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
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Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

9
90
90
-

1/1
Odpadkové koše BLANCO 2 ks (jeden väčší
a jeden menší)
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

11
150
150
-

1/1
Zabudovateľné svietidlo 3 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

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

12
40
40
-

1/1
Čierne kríže na stoličky 20 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

13
20
20
-

1/1
Policové regály 2 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

14
50
50
-

1/1
Šedá sedačka
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Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

15
90
90
-

1/1
Odpadkové koše BLANCO SELECT 60/2 – 2
ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

16
10
10
-

1/1
Hnedá skrinka so zásuvkami bez madla
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

17
40
40
-

1/1
Viazací stroj zn. Fellowes
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

18
70
70
-

1/1
Hnedá skrinka so 4 zásuvkami a väčšia
hnedá skrinka
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod

19
150
150
-
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vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
Tmavohnedá skrinka so šedými prvkami - 2
ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

20
150
150
-

1/1
Hnedé skrinky – 3 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

21
30
30
-

1/1
Hnedá skrinka
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

22
110
110
-

1/1
Odpadkové koše BLANCO SELECT 60/3
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

23
150
150
-

Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
Šatníková skriňa a skrinka so zasúvaním
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Číslo súpisovej zložky

24

Adresa miesta, kde sa nachádza
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Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

50
50
-

1/1
Odpadkové
koše
BLANCO
SELECT
SINGOLO 2 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

25
50
50
-

1/1
Kotúčová píla zn. GUDE TK 2500 ECO
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

26
1.000
1.000
-

1/1
Chladnička s mrazničkou Smeg CR327AV7
a tri potravinové skrine
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

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

27
80
80
-

1/1
Nádržka (predstenový modul) k WC Grohe
Rapid SL
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

28
40
40
-

1/1
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Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Deň vydania: 04.03.2021
Nástenné svetlo SLV 148018 – 2 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

29
490
490
-

1/1
Stropné svietidlá ASTRO Osca 200 biele – 7
ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

30
50
50
-

1/1
Poličková sivo-biela skriňa
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

31
20
20
-

1/1
Odsávač zn. ZANUSSI ZHT 630X
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

32
15
15
-

1/1
Svetlá skrinka so zásuvkami
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

33
100
100
-

Zabezpečovacie právo
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Deň vydania: 04.03.2021

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

1/1
Varná doska zn. Electrolux EHF46343FK
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

34
400
400
-

1/1
Umývačka riadu zn. Smeg ST 116S
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

35
300
300
-

1/1
Nerezový dvojdrez BLANCO ZEROX 8S-IF
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

36
50
50
-

1/1
Zásuvková skriňa šedá - 3 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

37
20
20
-

1/1
Oranžové kreslo
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky

38
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Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

Deň vydania: 04.03.2021
700
700
-

1/1
Zabudovateľný kávovar zn. MIELE CVA
5060/5065/5068
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

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

39
300
300
-

1/1
Vstavaná rúra zn. Smeg SC115X
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

40
150
150
-

1/1
Šatníková skriňa – 2 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

41
60
60
-

1/1
Žlté taburetky – 4 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

42
30
30
-

1/1
Elektrický ohrievač EL 3 POWER TEC
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska

Adresa miesta, kde sa nachádza
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Adresa miesta, kde sa nachádza

Deň vydania: 04.03.2021
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

43
50
50
-

1/1
Trezor na kolieskach (bez kľúča od
zásuvky)
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

44
25
25
-

1/1
Olejový radiátor AEG
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

45
70
70
-

1/1
Svietidlo zn. PALNAS 61001029
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

46
10
10
-

1/1
Malá závesná biela skrinka
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

47
50
50
-
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Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

1/1
Šedá skrinka
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Deň vydania: 04.03.2021

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na tel. č. 0911 532 090. Obhliadku ponúkaného majetku
nachádzajúceho sa v Priemyselnom parku Kopčany a.s., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, je možné vykonať so záujemcami po
predchádzajúcej dohode termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie
sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online
aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške súpisovej hodnoty každej jednotlivej súpisovej položky
alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v
Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od
ktorého začína plynúť stanovená lehota.
Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia
zápisnice podľa predchádzajúceho bodu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku oddelenej podstaty je úhrada
celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet úpadcu: IBAN: SK29 1100 0000 0026 5802 0269.
V prípade, ak úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca
oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania
prostredníctvom online aukcie.
Úspešný záujemca je po podpise kúpnej zmluvy povinný bezodkladne prevziať všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria predmet súpisovej
položky.

JUDr. Marek Piršel, správca

K010799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Turčáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1619/8, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1973
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/475/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/475/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca dlžníka: Pavol Turčáni, nar. 24. 03. 1973, trvale bytom
Furdekova 1619/8, 851 03 Bratislava, týmto v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1) a § 167p ods. 1) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:

I. kolo ponukového konania
na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka a to:

Číslo súpisovej položky: 1

Popis: Obchodný podiel vo výške 100% základného imania v obchodnej spoločnosti LARID, s.r.o. (IČO: 36
780 936)
Podmienky ponukového konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Záujemcovia majú možnosť predkladať svoje písomné ponuky v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku (*ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny
sviatok,
lehota
uplynie
najbližší
nasledujúci
pracovný
deň),
a to
v zalepenej
obálke
s označením PONUKA_27OdK/475/2020 na adresu kancelárie správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.
Dunajská 4
811 08 Bratislava
2. Písomná ponuka musí obsahovať
• Označenie záujemcu
a) fyzická osoba uvádza: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko
b) právnická osoba uvádza: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených konať v
mene právnickej osoby
• Návrh kúpnej ceny
• Číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný
• Telefonický a e-mailový kontakt
• Dátum a podpis záujemcu
• Doklad o úhrade zálohy ponúkanej kúpnej ceny
3. Záujemca je v súlade s § 167p ZKR povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet
správcu:
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: IČO (právnická osoba) / dátum narodenia (fyzická osoba)
Poznámka pre príjemcu: záloha_27OdK/475/2020
4. Na neskôr doručené ponuky záujemcov, alebo na ponuky ktoré nesplnili vyššie uvedené podmienky, správca
nebude prihliadať. Správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Náklady súvisiace s prevodom obchodného podielu znáša v plnom rozsahu nadobúdateľ.
6. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov, prípadne zrušiť ponukové
konanie.

V Bratislave, dňa 01.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BE Group Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 595 659
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 37K/45/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/45/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zapísaná v
zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (správca), správca úpadcu BE
Group Slovakia, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 595 659 (úpadca),
vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu II. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku úpadcu, in concreto predaj hnuteľného majetku úpadcu - Laser - páliace zariadenie: Bystronic –
BYLAS 4020-2, zapísaný pod položkou č. 5 do súpisu všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 239/2018 zo dňa 12.12.2018 (K094615) (ďalej len "Hnuteľná vec"). Hnuteľná vec sa
nachádza v Michalovciach.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – BE Group Slovakia – Laser - NEOTVÁRAŤ“. Lehota
na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí 15 kalendárnym dňom o 15:00 hod. Na účely tohto verejného ponukového
konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň nasledujúci po dni, v
ktorom došlo k faktickému zverejneniu tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania
Obchodného vestníka, v ktorom sa toto oznámenie zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré
nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli 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 (Tallerova 5, 811 02 Bratislava) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na
konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK47 0900 0000 0051 5234 7575, BIC: GIBASKBX,
zábezpeku na úhradu kúpnej ceny za Hnuteľnú vec vo výške minimálne 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej
ceny za Hnuteľnú vec. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko
spolu s uvedením „zábezpeka Laser“. Zábezpeka musí byť pripísaná na konkurzný účet správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet
správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Správca upozorňuje záujemcov, že vo vzťahu k Hnuteľnej veci nedisponuje žiadnymi dokladmi ani informáciami
vzťahujúcimi sa k Hnuteľnej veci. Hnuteľná vec sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží.
Správca nezodpovedá za vady Hnuteľnej veci spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jej funkčnosť, prípadne
funkčnosť niektorých jej častí. Správca súčasne upozorňuje, že Hnuteľná vec môže mať viaceré technické, ako aj
servisné vady a nie je schopná prevádzky. Správca rovnako upozorňuje aj na možný nesúlad alebo absenciu
výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný
záujemca je povinný v lehote do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz
Hnuteľnej veci z miesta jej uskladnenia (Michalovce).
Bližšie informácie, fotografie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na
adrese: tomas.sliacky@lawservice.sk
Záväzná ponuka musí obsahovať:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 fotokópia 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 úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Hnuteľnej veci,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute, ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje:
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote uvedenej v tomto oznámení neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu na predaj Hnuteľnej
veci alebo v tejto lehote neuhradí zvyšnú časť zálohy na kúpnu cenu za Hnuteľnú vec (celá kúpna cena
za Hnuteľnú vec musí byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom
kúpnej zmluvy), čím poruší podmienky tohto verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou
pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok
správcom započítaná so zloženou zábezpekou. Návrh dohody záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani iné zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. O
otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná
kúpna cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj
bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania. Správca oznámi víťazovi
ponukového konania, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a súčasne ho vyzve, aby v lehote 20
kalendárnych dní od výzvy správcu doplatil správcovi v prospech konkurzného účtu zvyšnú časť zálohy na kúpnu
cenu za Hnuteľnú vec, a to ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy a aby zároveň v tejto lehote uzatvoril so
správcom kúpnu zmluvu. Záujemcom uhradená zábezpeka a záloha sa v danom prípade započíta na úhradu
kúpnej ceny za Hnuteľnú vec, ktorá je splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude
zábezpeka vrátená v lehote 20 dní od kedy správca vyhodnotí ponuky záujemcov.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K010801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Haňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľová pri Senci 266, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1962
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/54/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/54/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
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konkurznej podstaty úpadcu: Marta Haňová, nar. 14.01.1962, trvale bytom Kraľová pri Senci 266, 900 50 Kraľová
pri Senci (ďalej len „úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn.
37OdK/54/2017 týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
opakované 3. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 - 2 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020 pod položkou K058563.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu
subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 37OdK/54/2017 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy (jednotlivé položky)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) návrh kúpnej ceny eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku, pričom ponúknutá resp. navrhovaná kúpna
cena nemôže byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, ktorá je zverejnená v Obchodnom vestníku č. 145/2020
zo dňa 29.07.2020 pod položkou K058563
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Víťaza ponukového konania správca e-mailom vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienok určených v
ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky, najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Bratislave, dňa 01.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K010802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Start Services s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 656 642
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava

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

40

Obchodný vestník 43/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2021

Spisová značka správcovského spisu: 8K/8/2020 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/8/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu Start Services s.r.o, Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO: 46656642 v konkurznej veci vedenej na
OS BA I., pod sp. zn.: 8K/8/2020 týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa
prihláseného po základnej lehote:

Veriteľ
daren & curtis, s.r.o.
IČO: 36755311

Sídlo
Vajnorská 10645/100/A
Bratislava

Celková suma pohľadávky
Pod por. č. 1. 1884,26 EUR
Pod por. č. 1.
155,65 EUR

V Bratislave, dňa 01.03.2021
Pospíšil & Partners, k.s.,
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár

K010803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhorská Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1462/32, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/159/2020 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/159/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznamo doručení prihlášky po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie: Krížna 38, 811 07 Bratislava ako správca dlžníka Ľudmila Záhorská,
trvale bytom Robotnícka 146/32, 903 01 Senec, nar. 15.12.1967 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, so sídlom Orlická 2020/4, 130 000 Praha 3, Česká republika,
IČO: 411 975 18 pohľadávku vo výške 100.040,00 Kč (istina bez príslušenstva) bola u správcu uplatnená
prihláškou (doručenou poštou dňa 01.03.2021), tj. po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka
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K010804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajnik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 2909 / 12, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1986
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k. s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/338/2019 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/338/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Jozef Rajnik, nar. 29.09.1986, Sadová 2909/12, 900 42 Dunajská Lužná - Jánošíková (ďalej
len "dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo
ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je hnuteľný majetok
zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 222/2019 zo dňa 18.11.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
ŠKODA FABIA, r.v. 2003
spoluvlastnícky
1/1
podiel úpadcu
hodnota
1.500,00 EUR
zapisovaného
majetku v EUR
deň
zapísania 13.11.2019
majetku
stav opotrebovanosti Motorové vozidlo v súčasnosti nepojazdné, bez baterky, predáva sa v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží.
Správca nezodpovedá za jeho faktické alebo právne vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť,
prípadne funkčnosť niektorých jeho častí. Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady,
ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných
skúšok a certifikátov.
dôvod
zapísania majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Jozef Rajnik – NEOTVÁRAŤ” najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: VYŽADUJE SA
Suma zálohy: CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy
musí záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej rodné
číslo, a ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZALOHA MV RAJNIK“.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu
z obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

42

Obchodný vestník 43/2021

·
·
·
·
·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2021

overenú fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do
výlučného vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie
prostriedkov patriacich do BSM,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi,
nebude považovaná za riadne podanú,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu za kúpnu cenu,
vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená
správcom ako víťazná.

Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady
zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 15- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% ním navrhovanej kúpnej ceny.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predmetné ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného
zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podrobnosti o predmete ponukového konania možno získať na tel.: +421 2 5413 1276 alebo elektronickou poštou
na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka

K010805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maceáš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eisnerova 6130 / 7, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/47/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/47/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., v II. kole ponukového konania
na speňaženie majetku úpadcu mimo dražby ponúka na predaj spolu 35 spoluvlastníckych podielov
nehnuteľností podliehajúcich konkurznej podstate zapísané v súpise majetku všeobecnej hodnoty pod súhrnnou
položkou 1 (zverejnený v Obchodnom vestníku č. 143/2020 dňa 27.07.2020 a spresnenie hodnoty v č. 18/2021 zo
dňa 28.01.2021). Lesné pozemky v obci Veľké Rovné v katastrálnom území Veľké Rovné podľa nasledovnej
výmery a jednotlivých spoluvlastníckych podielov v celkovej súpisovej hodnote 4.995,- Eur:
Poradové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Výmera v m2
26218
368389
6187
150
70
986
17
21
16
30
31
6187
150
70
986
17
21
16
30
31
6187
150
70
986
17
21
16
30
31
3323
1215
3323
1215

Číslo LV
3173
7010
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11185
11185
11185
11185

Parcelné číslo
1856
1857
14811/1
14811/3
14811/6
14811/7
14811/8
14811/9
14811/10
14811/11
14811/12
14811/1
14811/3
14811/6
14811/7
14811/8
14811/9
14811/10
14811/11
14811/12
14811/1
14811/3
14811/6
14811/7
14811/8
14811/9
14811/10
14811/11
14811/12
14811/2
14811/4
14811/2
14811/4

Spoluvlastnícky podiel
8/320
8/320
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
3/320
3/320
3/320
3/320
3/320
3/320
3/320
3/320
3/320
1/128
1/128
1/128
1/128
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Podmienky ponukového konania:
1. Určenie kúpnej ceny – rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
2. Ponuka musí byť jednoznačná za všetkých 35 spoluvlastníckych podielov a bez akýchkoľvek
obmedzujúcich podmienok.
3. Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu pripísaná na účet č.
SK0611000000002614003926 najneskôr do 10 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
4. Prihliada sa iba na ponuky, u ktorých bola zložená záloha v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny
v stanovenej lehote.
5. Ponuka musí byť podpísaná záujemcom a doručená poštou v zalepenej obálke do vlastných rúk na
adresu správcu Stromová 9A, 831 01 Bratislava s označením “37OdK/47/2019 – ponuka LP!“ alebo
elektronicky prostredníctvom ÚPVS www.slovensko.sk, najneskôr do 10 dní od zverejnenia ponuky
v Obchodnom vestníku.
6. Zložením zálohy na kúpnu cenu záujemca vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom.
7. Úspešný záujemca sa zložením zálohy zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu
ponukového konania a zároveň súhlasí s prepadnutím zloženej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej
pokuty v prospech konkurznej podstaty v prípade, že kúpnu zmluvu so správcom odmietne uzavrieť.
8. Všetky činnosti spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v
prospech kupujúceho a poplatky z nich vyplývajúce, ako aj všetky príp. ďalšie náklady spojené s
prevodom hradí kupujúci.
9. Predloženou ponukou záujemca udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11
zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Správca si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie v prípade neprimerane nízkej ponúknutej ceny
a v prípade, že príslušný odbor katastra odmietne vykonať vklad do KN.
11. Výsledok ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Prípadné otázky na hyranek.skp@gmail.com, Ing. Eduard Hyránek, PhD. – správca.

K010806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BioREn BB s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 9 / 0, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 302 611
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k. s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislva
Spisová značka správcovského spisu: 8K/70/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/70/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGATOs Recovery, k. s., so sídlom príslušnej kancelárie správcu konkurznej podstaty: Karadžičova 8/A, 821
08 Bratislava, IČO: 47 256 184, správca zapísaný v zozname správcov vedenom na MS SR pod číslom: S 1755,
správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti BioREn BB, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06
Bratislava, IČO: 46 302 611 (ďalej len ako „úpadca“) vyhlasuje týmto 3. kolo verejného ponukového konania na
predaj podniku úpadcu formou zmluvy o predaji podniku s nasledovnými podmienkami:

1. Predmetom speňažovania je podnik úpadcu „BPS Medzibrod“ tvorený súpisovými zložkami majetku
zapísanými do:
· oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 00686930, ktorú tvoria súpisové zložky majetku tejto oddelenej podstaty zverejnené v obchodnom
vestníku OV 129/2020 zo dňa 07.07.2020, značka: K052548, poradové číslo 1 – 4.

2. Jednotlivé písomné ponuky na odkúpenie konkurznej podstaty úpadcu je potrebné zasielať na
adresu správcu úpadcu:

LEGATOs Recovery, k. s.
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava

3. Lehota na predkladanie ponúk v tomto verejnom ponukovom konaní trvá 10 dní, pričom začína dňom:
08.03.2021 uplynie dňom: 17.03.2021 (vrátane)

4. Písomné ponuky na odkúpenie vyššie uvedenej časti konkurznej podstaty úpadcu môžu záujemcovia
doručiť správcovi v uzatvorenej obálke s vyznačením: „PONUKA: BPS MEDZIBROD –
NEOTVÁRAŤ!“, inak sa na predložené písomné ponuky nebude prihliadať.

5. Písomná ponuka predložená v rámci tohto verejného ponukového konania je záväzná a nie je ju
možné dodatočne meniť, doplniť alebo vziať späť. Doručením písomnej ponuky záujemca súhlasí so
znením Zmluvy o predaji podniku, predmetom ktorej je podnik úpadcu podľa bodu 1. týchto podmienok.

6. Obsah písomnej ponuky je preddefinovaný správcom konkurznej podstaty a musí obsahovať
nasledovné údaje: označenie verejného ponukového konania, ktorého sa záujemca zúčastňuje, označenie
záujemcu (meno priezvisko, trvalé bydlisko, adresa pre doručovanie, dátum narodenia/ obchodné meno,
sídlo, IČO), ponúkaná výška kúpnej ceny za podnik, informácia o tom, kedy a z akého bankového účtu
bola poukázaná zábezpeka na kúpnu cenu vo výške 30.000 € (slovom: tridsaťtisíc Eur), ďalej prehlásenie
záujemcu, že predložená písomná ponuka je pre záujemcu záväzná a že predložená písomná ponuka
preukazuje jeho slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu. Podpis záujemcu na písomnej ponuke musí
byť úradne osvedčený, inak sa na podanie nebude prihliadať. Ak písomná ponuka nebude obsahovať
všetky vyššie uvedené náležitosti a údaje, nebude sa na ňu prihliadať. Správca na vyžiadanie zašle
každému, kto o to požiada, formulár písomnej ponuky.

7. Záujemcovia sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu verejného ponukového konania po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o obhliadku sú záujemcovia povinní zasielať na emailovú
adresu správcu recovery@legatos.sk a zároveň si ju dohodnúť telefonicky so správcom na telefónnom
čísle +421 905 895 510.

8. Spoločne s písomnou ponukou je záujemca povinný uhradiť na bankový účet úpadcu, č. ú.
IBAN: SK0611000000002924123499, peňažnú zábezpeku vo výške 30.000 € (slovom: tridsaťtisíc Eur).
Za účelom identifikácie jednotlivých zábezpek uvedie záujemca ako variabilný symbol svoje IČO:, resp.
dátum narodenia a do poznámky PONUKA: BPS MEDZIBROD.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. Zábezpeka musí byť v plnej výške pripísaná na správcom určený účet najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie ponúk v rámci tohto ponukového konania, inak sa nebude na písomnú ponuku záujemcu
prihliadať.

10. Vyhlásenie o prepadnutí zábezpeky musí byť podpísané najneskôr v deň pripísania tejto zábezpeky na
účet určený správcom v lehote podľa bodu 9 týchto podmienok, inak sa na ponuku záujemcu nebude
prihliadať. Vyhlásenie o prepadnutí zábezpeky správca na vyžiadanie zašle každému, kto o to požiada. V
zmysle tohto vyhlásenia zložená zábezpeka na kúpnu cenu vo výške 30.000 € (slovom: tridsaťtisíc
Eur) prepadá v prospech oddelenej podstaty veriteľa Tatra banka, a.s., ak záujemca bezdôvodne
odmietne uzatvoriť zmluvu o predaji podniku úpadcu po tom, čo zabezpečený veriteľ súhlasil (formou
záväzného pokynu) s jeho ponukou a správca ju určil ako záväznú (víťaznú), v lehote podľa bodu 15
týchto podmienok alebo ak záujemca nedoplatí rozdiel medzi kúpnou cenou a zloženou zábezpekou
najneskôr v deň podpisu zmluvy o predaji časti podniku.

11. Predloženie dokladu preukazujúceho dostatok finančných prostriedkov na doplatenie zostatku
ponúknutej kúpnej ceny je neoddeliteľnou súčasťou písomnej ponuky. Ak tento doklad nebude súčasťou
podania písomnej ponuky, na túto ponuku sa nebude prihliadať.

12. Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
za účasti zabezpečeného veriteľa a správcu. Bez účasti zabezpečeného veriteľa môže správca otvoriť
obálky len na základe jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Správca vyhotoví z otvárania obálok
zápisnicu.

13. Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca do 3 pracovných dní od otvorenia obálok s ponukami. O jeho
výsledku správca bezodkladne písomne informuje zabezpečeného veriteľa a vyzve ho na vyjadrenie v
lehote nie kratšej ako 10 dní. Zabezpečený veriteľ sa vyjadrí, či s niektorou z ponúk súhlasí alebo nie.

14. Správca určí víťaznú ponuku až na základe predchádzajúceho písomného súhlasu (formou udelenia
záväzného pokynu) zabezpečeného veriteľa.

15. Správca uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o predaji podniku do 10 dní odo dňa
doručenia oznámenia v zmysle vyššie uvedeného bodu 14, pričom kúpna cena musí byť uhradená v plnej
výške pred podpisom zmluvy o predaji podniku.

16. Zabezpečený veriteľ je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené písomné
ponuky.

17. Toto verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou, návrhom zmluvy na uzatvorenie
budúcej zmluvy, verejným prísľubom a ani verejnou súťažou.
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V Bratislave, 01.03.2021

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K010807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPELIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 20, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 384 425
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k. s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/12/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A , 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu: SPELIS s.r.o., Budatínska 20, 851 06 Bratislava,
IČO: 47 384 425 vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie súpisových zložiek majetku zaradených do
oddelenej majetkovej podstaty podľa oznámenia správcu publikovanom v Obchodnom vestníku OV 163/2020 zo
dňa 24.08.2020, značka: K064173 v stave tak ako „stoja a ležia“, konkrétne speňaženie súpisovej zložky :

p.č 1: Dacia Dokker 1.5 dCi 90k Arctica 66kW
(1461cm3), rok výroby
UU10SDCJ558121269, benzín, najazdených 50 789 km, špz: BL 992 PI

2017,

číslo

karosérie

VIN:

Verejné ponukové konanie sa vyhlasuje za podmienok:

1. Lehota na predkladanie ponúk sa začína: 08.03.2021 a končí dňom: 12.03.2021 (posledný deň na
predloženie ponuky).

2. Ponuka sa zasiela písomne alebo doručí osobne v listinnej podobe na adresu príslušnej kancelárie
správcu: LEGATOs Recovery k.s., Karadžičova 8/A , 821 08 Bratislava.

3. Obálka s ponukou musí obsahovať označenie: „NEOTVÁRAŤ – VPK SPELIS“, inak sa na podanie
záujemcu nebude prihliadať.

4. Ponuka sa predkladá v mene EURO.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Úpadca je platcom DPH, ponuka musí obsahovať výslednú cenu s DPH.

6. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, inak sa na ponuku neprihliada.

7. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno,
meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba
zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo, inak sa na ponuku neprihliada.

8. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO,
identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené, inak sa na ponuku
neprihliada.

9. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň tohto verejného ponukového konania. Za deň
zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.

10. Záloha sa skladá na účet správcu: č. ú. IBAN: SK34 0200 0000 0034 2449 6453, účet vedený vo
VÚB, a.s., VS: IČO záujemcu alebo dátum narodenia záujemcu vo formáte DDMMRR – len v prípade,
že ponuku predkladá záujemca, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom; do poznámky uviesť:
VPK SPELIS.

11. Obhliadka súpisových zložiek majetku je možná po dohode so správcom, žiadosti zasielať na e-mail:
recovery@legatos.sk alebo tel.: 00421 905 895 510.

12. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 3 pracovných dní od jeho skončenia. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu,
prípadne navýšenie ponúknutej kúpnej ceny.

13. Vypratanie a odvoz vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.

14. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená obratom po tom, čo úspešný záujemca uzatvorí kúpnu
zmluvu alebo prevezme majetok. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu
alebo prevziať majetok, určí správca za víťaza verejného ponukového konania v poradí ďalšieho
záujemcu s najvyššou ponukou.
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V Bratislave, dňa 01.03.2021

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K010808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartovičová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 5836, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/379/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/379/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka
Oľga Bartovičová, Nobelova 5836/7, 91701 Trnava, Okresným súdom Trnava č. k. 36OdK/379/2020 sa končí.

Dôvod: konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K010809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janecová Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baloň 114, 930 28 Baloň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/93/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/93/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Terézia Janecová, Baloň 114, 9030 28 Baloň, Okresným súdom Trnava č. k. 26OdK/93/2020 sa končí.

Dôvod: konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K010810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Vincze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.J. Šafárika 377/7, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/381/2020 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/381/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trnava sp.zn. 36OdK/381/2020 zo dňa 22.12.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Kamil Vincze, nar. 17.09.1974, bytom 927 01 Šaľa - P.J.Šafárika č. 377/7. Dlžník bol súčasne
zbavený dlhov a správcom bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení správca dlžníka Kamil Vincze, nar.
17.09.1974, bytom 927 01 Šaľa - P.J.Šafárika č. 377/7, týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa
končí.
Dôvodom je, že pri prešetrení majetkových pomerov dlžníka správcom bolo zistené, že dlžník nevlastní majetok,
ktorý by podliehal konkurzu, čím konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Kamil Vincze, nar. 17.09.1974, bytom 927 01 Šaľa
P.J.Šafárika
č.
377/7
vedený
Okresným
súdom
v Trnave
pod
sp.zn.
36OdK/381/2020
zrušuje.

V Piešťanoch dňa 01.03.2021
JUDr. Stanislav Volár - správca
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K010811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tatiana Kozinková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorská č. 3860/35, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/222/2018 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/222/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku
-s.zl. 02 - obchodný podiel v obch. spoločnosti Mäsotop, s.r.o., IČO 36 539 431 so sídlom Topoľčany, Ovocná č.
205, súpisová hodnota 174.825,00 €.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky 02 - 14.02.2021 - zrušenie konkurzu sp.zn. 39R/1/2013 -zverejnenie v OV
č. 13/2021 dňa 21.01.2021
V Piešťanoch dňa 01.03.2021
JUDr. Stanislav Volár - správca

K010812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tatiana Kozinková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorská č. 3860/35, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/222/2018 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/222/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trnava sp.zn. 25OdK/222/2018 zo dňa 29.10.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ing. Tatiana Kozinková, nar. 29.04.1980, bytom 921 01 Banka, Podhorská č. 3860/35. Dlžník bol
súčasne zbavený dlhov a správcom bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie Kukučínova č. 11,
921 01 Piešťany.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení správca dlžníka Ing. Tatiana Kozinková, nar.
29.04.1980, bytom 921 01 Banka, Podhorská č. 3860/35, týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa
končí.
Dôvodom je, že pri prešetrení majetkových pomerov dlžníka správcom bolo zistené, že dlžník už nevlastní
majetok, ktorý by podliehal konkurzu, čím konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ing. Tatiana Kozinková, nar. 29.04.1980, bytom
921 01 Banka, Podhorská č. 3860/35 vedený Okresným súdom v Trnave pod sp.zn. 25OdK/222/2018
zrušuje.
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V Piešťanoch dňa 01.03.2021
JUDr. Stanislav Volár - správca

K010813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondičová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 3583 / 34, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/281/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/281/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634, správca úpadcu
Ladislav Csóka, narodený 27.03.1972, trvale bytom 925 02 Dolné Saliby 288

vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty ako:

Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 16.7.2020 )
Por. č.
Popis
Hodnota jednotl. veci (€)
mobilný telefón zn. Samsung
Galaxy
S9,
IMEI:
1
352802097723665/22,
SN: 150,00
R58K31PF1YW, bez zjavného
poškodenia,

Deň zapísania do súpisu

Dôvod zapísania do súpisu

9.11.2020

vlastníctvo úpadcu

(ďalej len „súbor vecí“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.

II.
Cena
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1. Výška minimálnej ponúkanej ceny sa neurčuje, nesmie byť však nulová.

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1.
·
2.
·

Začiatok lehoty na predkladanie ponúk:
deň nasledujúci po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku.

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju písomnú ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ Blanka Ondičová – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na
adresu správcu: JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava najneskôr v posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliadne. Na ponuku sa neprihliadne tiež vtedy,
ak ponuka nebude označená spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
4. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej
zmluvy so správcom.
5. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
1. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
1. meno a priezvisko/ obchodné meno,
2. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
3. dátum narodenia/IČO
2. telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu
3. presné označenie súboruvecí ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť
zhodné s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty
4. návrh kúpnej ceny súboru vecí ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní v eurách
5. aktuálny výpis z obchodného registra záujemcu, ak je záujemca osobou zapísanou v obchodnom
registri, nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené doklady musia byť originály
alebo úradne osvedčené fotokópie
6. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
7. vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby, alebo inou oprávnenou osobou; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca.
8. v prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdnoznalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
9. doklad o zložení celku ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu č. SK46 0200 0000 0032 1196
5551 vedený vo VÚB, a.s., pričom v poznámke pre adresáta musí byť uvedené meno
a priezvisko/obchodné meno záujemcu a označenie „konkurz Blanka Ondičová“.
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inak na sa ponuku neprihliadne.

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania
pri vyhodnotení ponukového konania, alebo nebude spĺňať iné podmienky ponukového konania sa
neprihliadne.
2. 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. Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä
v prípade, ak vyhodnotí ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
3. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. O skutočnostiach podľa odseku 2 a 3 tohto bodu súťažných podmienok, ako aj o dôvodoch, prečo sa na
ponuky neprihliada, vyhotoví správca úradný záznam.
5. Správca bude v lehote do 20 dní od vyhodnotenia ponúk informovať všetkých záujemcov, o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk.
6. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie
kúpnej zmluvy a víťaz je túto zmluvu povinný v lehote určenej správcom uzatvoriť.
7. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu poruší svoju povinnosť
uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo poruší svoju povinnosť uhradiť kúpnu cenu
v plnom rozsahu v lehote podľa pokynu správcu, má úpadca voči takémuto víťaznému záujemcovi nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej zábezpeky.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku súboru vecí. Záujemca je povinný prejaviť záujem o ohliadku
súboru vecí najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom ohliadky. Ohliadku možno objednať
zaslaním sms na tel. č. 0911 114 624 alebo emailom na adresu hana.sopko@gmail.com s uvedením
špecifikácie súboru vecí, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Súbor vecí sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase tohto ponukového konania. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že súbor vecí môže vykazovať faktické alebo právne
vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé pri ohliadke súbor vecí, pričom záujemca sa zaväzuje, že si
neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi
a súboru vecí kupuje s týmto vedomím.

JUDr. Hana Sopko, LL.M.
správca
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K010814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jatočná 2795 / 3, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/269/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/269/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa ust. § 10 zákona číslo 62/2020 Z.z. správca oznamuje, že III. kolo VPK vyhlásené dňa 11.01.2021, ktorého
podmienky boli zverejnené v OBV číslo 5/2021 zo dňa 11.01.2021, sa považuje za vyhlásené neúčinne, a preto
správca pristupuje opätovne k vyhláseniu III. kolo VPK, podľa podmienok nižšie.
JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Boris Horváth, nar.: 19.10.1978, bytom Jatočná 2795/3, 909 01
Skalica, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 28OdK/269/2020, týmto
v zmysle ust. § 167q v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005
Z.z. v znení neskorších právnych predpisov), vyhlasuje III. kolo ponukového konania, na majetok úpadcu,
nasledovne:
Predmet ponukového konania:
·

·

·

·

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: TECHO, s.r.o., IČO: 31436919, so sídlom Cesta na červený
most 12, 811 05 Bratislava – Staré mesto, a to na základe faktúry č. 2015127 v sume 1161,60 €,
uhradená suma 193,60 €, neuhradená suma 968,00 eur, splatná 24.09.2015 (OBV 230/2020 zo dňa
30.11.2020),
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: TECHO, s.r.o., IČO: 31436919, so sídlom Cesta na červený
most 12, 811 05 Bratislava – Staré mesto, a to na základe faktúry č. 2015128 v sume 804,00 €,
uhradená suma 134,00 €, neuhradená suma 670,00 eur, splatná 24.09.2015 (OBV 230/2020 zo dňa
30.11.2020),
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: TECHO, s.r.o., IČO: 31436919, so sídlom Cesta na červený
most 12, 811 05 Bratislava – Staré mesto, a to na základe faktúry č. 2015124 v sume 1800,00 €,
uhradená suma 766,40 €, neuhradená suma 1033,60 eur, splatná 24.09.2015 (OBV 230/2020 zo dňa
30.11.2020),
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: TECHO, s.r.o., IČO: 31436919, so sídlom Cesta na červený
most 12, 811 05 Bratislava – Staré mesto, a to na základe faktúry č. 2015132 v sume 26820,00 €,
uhradená suma 23902,50 €, neuhradená suma 2917,50 eur, splatná 10.11.2015 (OBV 230/2020 zo
dňa 30.11.2020).

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: JUDr. Tibor Timár, správca, so sídlom P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Boris Horváth - neotvárať“. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na konkurzný účet
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vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK23 7500 0000 0040 2862 5748
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční, 20- ty deň odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa
uskutoční v najbližší pracovný deň. Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná, a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako
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. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak
účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z
ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované
vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu
najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
7. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
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.
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.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

V Šali, dňa 01.03.2021
JUDr. Tibor Timár, správca
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K010815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klačo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Spartakovská 6464 / 9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/64/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/64/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 26OdK/64/2020-12 zo dňa 26.11.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Miroslav Klačo, nar. 03.02.1976, trvale bytom Ul. Spartakovská 6464/9, 917 01 Trnava, dlžník
bol zbavený všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru Volárovú so
sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 232/2020 dňa
02.12.2020.
Ako správkyňa dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa končí, nakoľko na základe výsledku prešetrenia majetkových
pomerov správkyňou dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Miroslav Klačo, nar. 03.02.1976, trvale bytom Ul.
Spartakovská 6464/9, 917 01 Trnava, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 26OdK/64/2020 zrušuje.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K010816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FAPO, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 29. augusta 9/9, 924 00 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 226 556
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/13/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/13/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty týmto v súlade s uložením záväzného
pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 23.11.2020, ktorým zabezpečený veriteľ uložil správcovi pokyn, aby
speňažil majetok úpadcu FAPO, spo. s r.o. v konkurze, so sídlom ul. 29. augusta 9/9, 924 00 Galanta, IČO:
36 226 556 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu

1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
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strany správcu odplatne Zmluvou o postúpení pohľadávok prevedený majetok úpadcu zapísaný pod poradovým
číslom 30. – 59. ako súbor pohľadávok, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 217/2019 zo dňa 11.11.2019 pod
položkou K097244.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne (osobne alebo doporučenou zásielkou) na adresu kancelárie
správcu Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKA - konkurz 28K/13/2018 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod.
odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na
deň pracovného voľna za 10. deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o postúpení pohľadávok. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 100% navrhovanej
kúpnej ceny najneskôr v deň podania ponuky na účte IBAN: SK41 0200 0000 0022 9449 3857 vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné
náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy - „súbor pohľadávok FAPO, spol. s r.o. v konkurze“
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súboru pohľadávok
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
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e) doklad o poukázaní zálohy vo výške 100% navrhovanej kúpnej ceny ako finančnej zábezpeky za odkúpenie
majetku na IBAN: SK41 0200 0000 0022 9449 3857 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich, podpísané
oprávnenou osobou
g) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom, ktoré znenie dohody zašle správca na žiadosť záujemcu
v elektronickej podobe
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradený
záloh ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí za účasti zabezpečeného veriteľa a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne
správca preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach
ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového
konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a následne predmetnú ponuku schváli
zabezpečený veriteľ v súlade s uložením záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 23.11.2020.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Zmluvy o postúpení pohľadávok za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100% navrhovanej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Zmluvu o postúpení pohľadávok v lehote určenej
správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške
100% navrhovanej kúpnej ceny zložená záujemcom pri predložení ponuky v prospech správcu ako zmluvná
pokuta, v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte správcu písomne na e-mail:
spravcovska@fardouspartners.com.

V Bratislave, dňa 01.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K010817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikovo 322, 925 04 Tomášikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/313/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/313/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa ust. § 10 zákona číslo 62/2020 Z.z. správca oznamuje, že I. kolo VPK vyhlásené dňa 21.01.2021, ktorého
podmienky boli zverejnené v OBV číslo 13/2021 zo dňa 21.01.2021, sa považuje za vyhlásené neúčinne, a preto
správca pristupuje opätovne k vyhláseniu I. kolo VPK, podľa podmienok nižšie.
JUDr. Tibor Timar, správca úpadcu – Tibor Varga, nar.: 13.04.1989, bytom 925 04 Tomášikovo 322,
v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25OdK/313/2020, týmto v zmysle ust.
§ 167q v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov), vyhlasuje I. kolo ponukového konania, na majetok úpadcu, nasledovne:
Predmet ponukového konania:
·

Peňažná pohľadávka - vyporiadací podiel spojený so zánikom účasti dlžníka ako spoločníka v
obchodnej spoločnosti EH Mont s.r.o., IČO: 50 257 668, vo výške 40% na základnom imaní podľa
ust. § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka – súpisová hodnota 11 169,20 eur (OBV 10/2021 zo dňa
18.01.2021).

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: JUDr. Tibor Timár, so sídlom P. Pazmáňa 2367/17A, 927
01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, v zalepenej obálke
s označením „ponukové konanie – Tibor Varga - neotvárať“. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na konkurzný účet,
vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK35 3100 0000 0042 3017 7600,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční, 20- ty deň odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa
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2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa
uskutoční v najbližší pracovný deň. Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná, a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako
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. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak
účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z
ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované
vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu
najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
7. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
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.
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.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

V Šali, dňa 01.03.2021
JUDr. Tibor Timár, správca

K010818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Príbelová Viera, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 1341/100, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/334/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/334/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa ust. § 10 zákona číslo 62/2020 Z.z. správca oznamuje, že III. kolo VPK vyhlásené dňa 22.01.2021, ktorého
podmienky boli zverejnené v OBV číslo 14/2021 zo dňa 22.01.2021, sa považuje za vyhlásené neúčinne, a preto
správca pristupuje opätovne k vyhláseniu III. kolo VPK, podľa podmienok nižšie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr Tibor Timár, správca úpadcu – Ing. Viera Príbelová, nar.: 07.05.1958, bytom Špačinská cesta
1341/100, 917 01 Trnava, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
36OdK/334/2020, týmto v zmysle ust. § 167n ods. 1 a ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) v spojení s ust. § 48b Vyhlášky
MS SR číslo 665/2005 Z.z., vyhlasuje III. kolo ponukového konania, na majetok úpadcu, nasledovne:
Predmet ponukového konania:
·

·

Pozemok CKN parcelné číslo 7797, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 3279 m², umiestnený
mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 3013, pre katastrálne územie: Hlboké, vo
výške podielu 2/3153 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,08 m2), súpisová hodnota - 3,00 eur (OBV
238/2020 zo dňa 10.12.2020),
Pozemok CKN parcelné číslo 7901, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 7970 m², umiestnený
mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 4559, pre katastrálne územie: Hlboké, vo
výške podielu 23/7955 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 23,04 m2), súpisová hodnota – 33,00 eur (OBV
238/2020 zo dňa 10.12.2020).

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: JUDr. Tibor Timár, správca, so sídlom P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Ing. Viera Príbelová - neotvárať“. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet
správcu, vedený v Prima Banka, a.s., IBAN: SK35 3100 0000 0042 3017 7600,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
6. Otváranie obálok sa uskutoční, 20- ty deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň
pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční v najbližší pracovný deň.
V prípade, ak sa oddelený veriteľ na otváraní obálok nezúčastní, nebráni táto skutočnosť správcovi obálky otvoriť.
7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude správca
záujemcov písomne informovať. Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná, a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako
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. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak
účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z
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ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované
vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu
najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
9. Náklady na zápis zmeny vlastníka do katastra nehnuteľností znáša v celom rozsahu záujemca.
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.
Ostatné podmienky:
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca môže podmienky ponukového
konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný
výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

V Šali, dňa 01.03.2021
JUDr. Tibor Timár, správca

K010819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Príbelová Viera, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 1341/100, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/334/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/334/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa ust. § 10 zákona číslo 62/2020 Z.z. správca oznamuje, že I. kolo VPK vyhlásené dňa 14.01.2021, ktorého
podmienky boli zverejnené v OBV číslo 8/2021 zo dňa 14.01.2021, sa považuje za vyhlásené neúčinne, a preto
správca pristupuje opätovne k vyhláseniu I. kolo VPK, podľa podmienok nižšie.
JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Ing. Viera Príbelová, nar.: 07.05.1958, bytom Špačinská cesta
1341/100, 917 01 Trnava, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
36OdK/334/2020, týmto v zmysle ust. § 167q v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov), vyhlasuje I. kolo ponukového
konania, na majetok úpadcu, nasledovne:
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Predmet ponukového konania:
·

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: 1/ Mgr. Jozef Mogilský, nar.: 14.05.1968, bytom Potočná
1041/11, Cífer, 2/ Ľubomír Kurínsky, nar.:17.09.1967, bytom Cukrovarská 17, Trenčianska Teplá, 3/
Július Polakovič, nar.: 03.11.1954, bytom Veterná 6488/5, Trnava, na základe rozsudku vydaného
Okresným súdom Trebišov zo dňa 05.09.2013, sp. zn. 14C/74/2012, istinu v sume 331 939,19 eur
s 8,5% p.a. úrokom z omeškania od 19.03.2008 do zaplatenia, zo sumy istiny, s právom na plnenie
podľa ust. § 512 ods. 1 Občianskeho zákonníka, titulom náhrady škody - súpisová hodnota
165 969,60 eur (OBV 5/2021 zo dňa 11.01.2021).

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: JUDr. Tibor Timár, správca, so sídlom P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Ing. Viera Príbelová - neotvárať“. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na konkurzný účet,
vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK35 3100 0000 0042 3017 7600,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční, 20- ty deň odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa
uskutoční v najbližší pracovný deň. Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná, a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako
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. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak
účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z
ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované
vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu
najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
7. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
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
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opätovnom vyhodnotení.
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.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

V Šali, dňa 01.03.2021
JUDr. Tibor Timár, správca

K010820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chladiace veže Bohunice spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 960
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

HMG Recovery, k. s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár
spoločnosti, vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) a so záväzným
pokynom veriteľského výboru úpadcu zo dňa 29.10.2020, III. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu: Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. „v konkurze“, so
sídlom Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 34 109 960 (ďalej len „Úpadca“) .

I.

Predmet speňaženia

Predmetom speňaženia je majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, konkrétne súpisové zložky majetku
evidované pod číslom 11-70 vrátane, 102-114 vrátane a 190-306 vrátane, ktorý bol uverejnený v Obchodnom
vestníku č. OV: 191/2020 zo dňa 05.10.2020 pod značkou: K072892 (ďalej len „Predmet speňaženia“).
Predmet speňažovania sa speňažuje ako súbor majetku a jeho jednotlivé speňažovanie nie je možné.
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II. Podmienky III. kola verejného ponukového konania

1. Najnižšia prípustná výška ponuky záujemcu musí byť minimálne vo výške 60% súpisovej hodnoty
Predmetu speňaženia, t.j. 167.957,40 EUR s DPH.
2. Obhliadka majetku sa uskutoční na základe dohody záujemcu so Správcom.
3. Lehota na predloženie písomnej ponuky je 20 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku SR. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo
sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň do 15:00 hod.
4. Záujemca je povinný zaslať aj zálohu na kúpnu cenu vo výške 20% súpisovej hodnoty Predmetu
speňaženia, t.j. 55.985,80 EUR na účet IBAN: SK50 0200 0000 0039 1504 4953, s VS: 22020 a
s poznámkou: Ponuka + „Meno a priezvisko záujemcu“. Záloha musí byť pripísaná na účet správy
konkurznej podstaty do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku záujemcu nebude
prihliadať.
5. Záujemca je povinný znášať všetky náklady na prevoz vozidla, zmeny v evidencií vozidiel na príslušnom
dopravnom inšpektoráte a všetky ostatné náklady vynaložené za účelom nadobudnutia vlastníctva
k Predmetu speňaženia a jeho odovzdania záujemcovi.
6. Víťazom tohto ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní všetky podmienky verejného
ponukového konania a predloží najvyššiu ponuku na kúpnu cenu.
7. Záujemca, ktorého určí príslušný orgán ako víťazného, ktorý odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu za účelom
nadobudnutia Predmetu speňaženia bude povinný uhradiť v prospech konkurznej podstaty zmluvnú
pokutu vo výške 20% súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia. Na tieto účely bude na zmluvnú pokutu
započítaná zložená záloha na kúpnu cenu.
8. Príslušný orgán má právo odmietnuť ktorúkoľvek ponuku, a to aj bez udania dôvodu.
9. Správca si vyhradzuje právo toto ponukového konanie kedykoľvek aj bez udania dôvodu zrušiť.
10. Na neúplné ponuky, alebo ponuky doručené po lehote sa nebude prihliadať.
11. V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, vyzve Správca
dotknutých záujemcov na navýšenie svojich ponúk.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
+421917 323 277 , prípadne mailom na adrese: recovery@hmg.sk.

III. Obsah ponuky a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie Predmetu speňaženia sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom
„Chladiace veže Bohunice – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej
kancelárie správcu:Blagoevova 9, 851 04 Bratislava.

Ponuka musí obsahovať:

·
·
·
·
·

Identifikácia záujemcu v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
email a telefónne číslo, v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, email a telefónne číslo
na osobu oprávnenú konať v mene právnickej osoby;
Presné vymedzenie Predmetu speňaženia, o ktorý má záujemca záujem tak, aby bolo možné ho
jednoznačne identifikovať;
Návrh kúpnej ceny v eurách (€) s rozlíšením na kúpnu cenu s DPH a na kúpnu cenu bez DPH;
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky;
Vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania;
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Označenie čísla účtu, na ktorý Správca vráti záujemcom zložené zálohy v prípade neúspechu ich ponúk;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace a u záujemcov – fyzickej osoby podnikateľa výpis
zo živnostenského registra, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.
Ponuka musí byť datovaná a podpísaná oprávnenou osobou.

Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú
ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o
vyhlásení III. kola verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom alebo v českom jazyku.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie Predmetu speňaženia uskutoční správca do 3
pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v sídle správcu, pričom o tom vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk bez zbytočného odkladu po
obdržaní záväzného pokynu príslušného orgánu.

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzný pokyn
príslušného orgánu Úpadcu, o čom vyhotoví úradný záznam.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote
5 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyjadrenia príslušného orgánu Správcovi, a to buď písomne, elektronicky
alebo telefonicky.

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu
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K010821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lahučký Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámska 2333 / 25, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/154/2019 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/154/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634, správca úpadcu Bc.
Pavol Lahučký, narodený 07.01.1981, trvale bytom Podzámska 2333/25, 920 01 Hlohovec, podnikajúceho pod
obchodným menom Bc. Pavol Lahučký, IČO: 46 193 332, s miestom podnikania 920 01 Hlohovec, Podzámska
2333/25, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.08.2015

vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie súboru hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v
obchodnom vestníku č. 10/2021 zo dňa 18.01.2021(ďalej len „súbor vecí“) a záujemcov vyzýva na predkladanie
ponúk.

II.
Cena

1. Výška minimálnej ponúkanej ceny sa neurčuje, nesmie byť však nulová.

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1. Začiatok lehoty na predkladanie ponúk:
· deň nasledujúci po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Koniec lehoty na predkladanie ponúk:
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10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku.

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju písomnú ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ Pavol Lahučký – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na
adresu správcu: JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava najneskôr v posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliadne. Na ponuku sa neprihliadne tiež vtedy,
ak ponuka nebude označená spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
4. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej
zmluvy so správcom.
5. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
1. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
1. meno a priezvisko/ obchodné meno,
2. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
3. dátum narodenia/IČO
2. telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu
3. presné označenie súboruvecí ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť
zhodné s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty
4. návrh kúpnej ceny súboru vecí ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní v eurách
5. aktuálny výpis z obchodného registra záujemcu, ak je záujemca osobou zapísanou v obchodnom
registri, nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené doklady musia byť originály
alebo úradne osvedčené fotokópie
6. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
7. vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby, alebo inou oprávnenou osobou; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca.
8. v prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdnoznalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
9. doklad o zložení celku ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu č. SK46 0200 0000 0032 1196
5551 vedený vo VÚB, a.s., pričom v poznámke pre adresáta musí byť uvedené meno
a priezvisko/obchodné meno záujemcu a označenie „konkurz Pavol Lahucky“.
inak na sa ponuku neprihliadne.

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania
pri vyhodnotení ponukového konania, alebo nebude spĺňať iné podmienky ponukového konania sa
neprihliadne.
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2. 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. Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä
v prípade, ak vyhodnotí ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
3. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. O skutočnostiach podľa odseku 2 a 3 tohto bodu súťažných podmienok, ako aj o dôvodoch, prečo sa na
ponuky neprihliada, vyhotoví správca úradný záznam.
5. Správca bude v lehote do 20 dní od vyhodnotenia ponúk informovať všetkých záujemcov, o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk.
6. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie
kúpnej zmluvy a víťaz je túto zmluvu povinný v lehote určenej správcom uzatvoriť.
7. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu poruší svoju povinnosť
uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo poruší svoju povinnosť uhradiť kúpnu cenu
v plnom rozsahu v lehote podľa pokynu správcu, má úpadca voči takémuto víťaznému záujemcovi nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej zábezpeky.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku súboru vecí. Záujemca je povinný prejaviť záujem o ohliadku
súboru vecí najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom ohliadky. Ohliadku možno objednať
zaslaním sms na tel. č. 0911 114 624 alebo emailom na adresu hana.sopko@gmail.com s uvedením
špecifikácie súboru vecí, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Súbor vecí sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase tohto ponukového konania. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že súbor vecí môže vykazovať faktické alebo právne
vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé pri ohliadke súbor vecí, pričom záujemca sa zaväzuje, že si
neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi
a súboru vecí kupuje s týmto vedomím.

JUDr. Hana Sopko, LL.M.
správca

K010822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reháček Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súkenícka 236 / 34B, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/224/2018 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/224/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
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I.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634, správca úpadcu
Peter Reháček, narodený 10.07.1986, trvale bytom Súkenícka 236/34B, 922 03 Vrbové

vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejneného v obchodnom
vestníku č. 5/2020 zo dňa 09.01.2020 (ďalej len „vec“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.
II.
Cena

1. Výška minimálnej ponúkanej ceny sa neurčuje, nesmie byť však nulová.

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1.
·
2.
·

Začiatok lehoty na predkladanie ponúk:
deň nasledujúci po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku.

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju písomnú ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ Peter Roháček – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na
adresu správcu: JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava najneskôr v posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliadne. Na ponuku sa neprihliadne tiež vtedy,
ak ponuka nebude označená spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
4. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
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výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej
zmluvy so správcom.
5. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
1. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
1. meno a priezvisko/ obchodné meno,
2. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
3. dátum narodenia/IČO
2. telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu
3. presné označenie veci ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť zhodné
s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty
4. návrh kúpnej ceny vecí ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní v eurách
5. aktuálny výpis z obchodného registra záujemcu, ak je záujemca osobou zapísanou v obchodnom
registri, nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené doklady musia byť originály
alebo úradne osvedčené fotokópie
6. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
7. vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby, alebo inou oprávnenou osobou; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca.
8. v prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdnoznalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
9. doklad o zložení celku ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu č. SK46 0200 0000 0032 1196
5551 vedený vo VÚB, a.s., pričom v poznámke pre adresáta musí byť uvedené meno
a priezvisko/obchodné meno záujemcu a označenie „konkurz Peter Roháček“.
inak na sa ponuku neprihliadne.

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania
pri vyhodnotení ponukového konania, alebo nebude spĺňať iné podmienky ponukového konania sa
neprihliadne.
2. 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. Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä
v prípade, ak vyhodnotí ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
3. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. O skutočnostiach podľa odseku 2 a 3 tohto bodu súťažných podmienok, ako aj o dôvodoch, prečo sa na
ponuky neprihliada, vyhotoví správca úradný záznam.
5. Správca bude v lehote do 20 dní od vyhodnotenia ponúk informovať všetkých záujemcov, o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk.
6. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie
kúpnej zmluvy a víťaz je túto zmluvu povinný v lehote určenej správcom uzatvoriť.
7. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu poruší svoju povinnosť
uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo poruší svoju povinnosť uhradiť kúpnu cenu
v plnom rozsahu v lehote podľa pokynu správcu, má úpadca voči takémuto víťaznému záujemcovi nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej zábezpeky.

VI.
Osobitné ustanovenia
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1. Záujemcovia majú právo na obhliadku veci. Záujemca je povinný prejaviť záujem o ohliadku
veci najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom ohliadky. Ohliadku možno objednať zaslaním
sms na tel. č. 0911 114 624 alebo emailom na adresu hana.sopko@gmail.com s uvedením špecifikácie
veci, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Vec sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase tohto ponukového konania. Záujemca predložením
ponuky súhlasí a berie na vedomie, že vec môže vykazovať faktické alebo právne vady, ktoré záujemcovi
nemusia byť zrejmé pri ohliadke veci, pričom záujemca sa zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky
z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi a vec kupuje s týmto vedomím.

JUDr. Hana Sopko, LL.M.
správca

K010823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sátor Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Život 777, 930 38 Nový Život
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/83/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/83/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V Obchodnom vestníku č. 239/2020 bolo dňa 11.12.2020 zverejnené uznesenie, ktorým Okresný súd Trnava
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Sátor, nar. 03.01.1984, trvale bytom 930 38 Nový Život, Tonkovce
777, podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Sátor, IČO: 51 010 640, s miestom podnikania 930 38
Nový Život, Tonkovce 777, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Račianska 71, 831 02 Bratislava,
kancelária CPP v Komárne (ďalej len „dlžník“) a ustanovil ma do funkcie správcu. Účinky vyhlásenia konkurzu
nastali dňa 12.12. 2020.
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.
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
V Piešťanoch dňa 28.02.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
Konkurzný správca dlžníka Ladislava Sátora

K010824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 900/3, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/21/2018 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/21/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634, správca úpadcu :
Lucia Gubová, nar. 16.09.1982, Smetanova 1195/18, Šaľa

vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejneného v obchodnom
vestníku č. 136/2019 zo dňa 17.07.2019 (ďalej len „vec“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.
II.
Cena

1. Výška minimálnej ponúkanej ceny sa neurčuje, nesmie byť však nulová.

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Začiatok lehoty na predkladanie ponúk:
deň nasledujúci po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku.

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju písomnú ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ Lucia Gubová, – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na
adresu správcu: JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava najneskôr v posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliadne. Na ponuku sa neprihliadne tiež vtedy,
ak ponuka nebude označená spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
4. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej
zmluvy so správcom.
5. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
1. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
1. meno a priezvisko/ obchodné meno,
2. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
3. dátum narodenia/IČO
2. telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu
3. presné označenie veci ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť zhodné
s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty
4. návrh kúpnej ceny vecí ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní v eurách
5. aktuálny výpis z obchodného registra záujemcu, ak je záujemca osobou zapísanou v obchodnom
registri, nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené doklady musia byť originály
alebo úradne osvedčené fotokópie
6. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
7. vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby, alebo inou oprávnenou osobou; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca.
8. v prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdnoznalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
9. doklad o zložení celku ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu č. SK46 0200 0000 0032 1196
5551 vedený vo VÚB, a.s., pričom v poznámke pre adresáta musí byť uvedené meno
a priezvisko/obchodné meno záujemcu a označenie „konkurz Lucia Gubová“.
inak na sa ponuku neprihliadne.

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk
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1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania
pri vyhodnotení ponukového konania, alebo nebude spĺňať iné podmienky ponukového konania sa
neprihliadne.
2. 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. Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä
v prípade, ak vyhodnotí ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
3. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. O skutočnostiach podľa odseku 2 a 3 tohto bodu súťažných podmienok, ako aj o dôvodoch, prečo sa na
ponuky neprihliada, vyhotoví správca úradný záznam.
5. Správca bude v lehote do 20 dní od vyhodnotenia ponúk informovať všetkých záujemcov, o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk.
6. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie
kúpnej zmluvy a víťaz je túto zmluvu povinný v lehote určenej správcom uzatvoriť.
7. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu poruší svoju povinnosť
uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo poruší svoju povinnosť uhradiť kúpnu cenu
v plnom rozsahu v lehote podľa pokynu správcu, má úpadca voči takémuto víťaznému záujemcovi nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej zábezpeky.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku veci. Záujemca je povinný prejaviť záujem o ohliadku
veci najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom ohliadky. Ohliadku možno objednať zaslaním
sms na tel. č. 0911 114 624 alebo emailom na adresu hana.sopko@gmail.com s uvedením špecifikácie
veci, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Vec sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase tohto ponukového konania. Záujemca predložením
ponuky súhlasí a berie na vedomie, že vec môže vykazovať faktické alebo právne vady, ktoré záujemcovi
nemusia byť zrejmé pri ohliadke veci, pričom záujemca sa zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky
z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi a vec kupuje s týmto vedomím.

JUDr. Hana Sopko, LL.M.
správca

K010825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vávra Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buková 247, 919 10 Buková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/361/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/361/2020
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25OdK/361/2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad.
číslo
8.

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu
majetku

do

zoznamu

Zrážka zo mzdy dlžníka za obdobie do vyhlásenia
26.02.2021
konkurzu

Súpisná hodnota v
Počet Hodnota
€
v€
1

85,82

85,82

V Piešťanoch dňa 01.03.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka Martina Orichela

K010826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viczian Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškovo 952, 925 01 Matúškovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/358/2020 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/358/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca dlžníka Ján Viczian, Matúškovo 952 ponúka na predaj
nasledovný majetok dlžníka:
motorové vozidlo Škoda Felicia Combi, EČ GA075FK, rok výroby 1998, VIN TMBEFF653W0879359, strieborná
metalíza.
Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
písomne na adresu kancelárie správcu v jednom vyhotovení. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN SK94 1111 0000 0013 7165 0007, variabilný symbol 253582020.
Neúspešným záujemcom bude zložená záloha v plnom rozsahu vrátená. Správca vyhodnotí ponuky v lehote 14
dní od skončenia ponukového konania. Rozhoduje vždy vyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Osoba podľa § 167r ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní.
V Dunajskej Strede dňa 01.03.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K010827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimonovič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 702 / 15, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1954
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/111/2020 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/111/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca dlžníka Ivan Šimonovič, narodený 09.09.1954, trvale
bytom Štefánikova 702/15, 905 01 Senica ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka:
pozemok registra "C" parcelné číslo 10975 o výmere 2156 m2, druh pozemku orná pôda zapísaná na liste
vlastníctva č. 7214, k.ú. Skalica.
Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
písomne na adresu kancelárie správcu v jednom vyhotovení. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN SK94 1111 0000 0013 7165 0007, variabilný symbol 261112020.
Neúspešným záujemcom bude zložená záloha v plnom rozsahu vrátená. Správca vyhodnotí ponuky v lehote 14
dní od skončenia ponukového konania. Rozhoduje vždy vyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Osoba podľa § 167r ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní.
V Dunajskej Strede dňa 01.03.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K010828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Novák - STAMFI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 029 124
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2012 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Michalička správca úpadcu Karol Novák - STAMFI na základe záväzného pokynu Okresného súdu
Trnava zo dňa 12.01.2021 vyhlasuje opakované* I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku úpadcu zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu ako súpisové zložky majetku č. 1, 2, 3 a
4 zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2013 dňa 11.01.2013 pod položkou K000485. Správca vyzýva
záujemcov na predloženie ponúk v lehote od 05.03.2021 do 19.03.2021 za nasledovných podmienok:
1. Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako 100 %
súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise.
2. Záujemca o obhliadku a informácie o predávanom majetku je povinný sa vopred dohodnúť so správcom na
t.č. 033/3702120, emailom na elekt. adrese spravca@michalicka.sk alebo na adrese kancelárie správcu
Halenárska 18, 917 01 Trnava, pričom podmienkou realizácie obhliadky je zloženie nenávratného účastníckeho
poplatku vo výške 33,- Eur zo strany záujemcu.
3. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ 36K/21/2012, úpadca Karol Novák - STAMFI, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“ na adrese
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie správcu: JUDr. Miroslav Michalička, Halenárska 18, 917 01 Trnava. Záujemca je oprávnený do
verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania. Záujemca
nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať späť. Ponuka
musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a) nezameniteľné označenie záujemcu,
b) označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
c) návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní a
d) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania
vyhláseného správcom.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr posledný deň
lehoty do 15,00 hod. Na ponuku, ktorá nespĺňa náležitosti uvedené v tomto bode sa neprihliada.
4. Správca doručené ponuky spĺňajúce náležitosti uvedené v bode 3 vyhodnotí v lehote 7 dní od uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil
všetky podmienky verejného ponukového konania, ponúkne najvyššiu cenu a bude správcom vyhodnotení ako
víťaz. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote 7
dní od doručenia výzvy predložili novú zvýšenú ponuku. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk správca
oznámi všetkým záujemcom.
5. Úspešný záujemca je povinný uhradiť ponúknutú cenu na účet úpadcu do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia
správcu a vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť pripísaná na
účet úpadcu najneskôr v posledný deň sedemdňovej lehoty. Správca môže s víťazom verejného ponukového
konania uzatvoriť kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení ponúknutej ceny.
6. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na spriznené 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.
JUDr. Miroslav Michalička, správca
* - opakované I. kolo je realizované z dôvodu zákonného upustenia od I. kola ponukového konania vyhlásneného
dňa 22.1.2021 v OV 14/2021 z dôvodu podľa s ust. § 10 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z. a zákona č.
421/2020 Z. z.

K010829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 611 940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru
vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 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“)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o.

sídlo: Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
IČO: 31 611 940
Súd:

Okresný súd Trnava

Spisová značka súdneho spisu:

25K/16/2018

Spisová značka správcovského spisu:

25K/16/2018S1477

Dátum a čas konania:

01.03.2021 o 13,20 hod.

Miesto konania:

priestor hotela Holiday Inn - prízemie
Hornopotočná ulica 5, 917 01 Trnava

Prítomní:
·
·

správca konkurznej podstaty: JUDr. Erik Bilský, správca S1477
členovia veriteľského výboru:

-

JUDr. Roman Kašuba, Cesta k nemocnici 4083/45, 974 01 Banská Bystrica

-

Ing. Róbert Puskajler, Tichá 6190/10, 974 04 Banská Bystrica

-

Ing. Peter Patúš, Nám. Ľ. Štúra 10, 974 01 Banská Bystrica

Program zasadnutia:
1.

Otvorenie

2.

Voľba predsedu veriteľského výboru

3.

Spôsob komunikácie a hlasovania veriteľského výboru

4.

Záver

AD 1.
Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru vykonal JUDr. Erik Bilský, správca úpadcu a privítal členov veriteľského
výboru. Správca zároveň konštatoval, že v zmysle § 38 ods. 1 ZKR prvé zasadnutie veriteľského výboru zvoláva
správca. Správca poučil členov veriteľského výboru o jeho právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení
ZKR.
AD 2.
Správca úpadcu, JUDr. Erik Bilský vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe predsedu
veriteľského výboru. Správca úpadcu, JUDr. Erik Bilský navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa: JUDr.
Roman Kašuba, Cesta k nemocnici 4083/45, 974 01 Banská Bystrica.
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – 3 hlasov

PROTI:

nikto

ZDRŽAL SA:

nikto

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

81

Obchodný vestník 43/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2021

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné:
UZNESENIE č. VV01/25K/16/2018
Veriteľský výbor zvolil jednomyseľne za predsedu veriteľského výboru: JUDr. Roman Kašuba, Cesta k
nemocnici 4083/45, 974 01 Banská Bystrica.
AD 3.
Predseda veriteľského výboru navrhol, aby veriteľský výbor komunikoval a hlasoval osobne alebo PER ROLLAM
(obežníkom – elektronicky). Členovia veriteľského výboru s týmto vyjadrili súhlas a navzájom si oznámili emailové adresy.
AD 4.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ: JUDr. Roman Kašuba, Cesta k nemocnici
4083/45, 974 01 Banská Bystrica, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť
zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia č. VV0125K/16/2018 v Obchodnom vestníku v zmysle
príslušných ustanovení ZKR.
V Trnave 01.03.2021

..........................................................
predseda veriteľského výboru:
JUDr. Roman Kašuba

K010830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Partl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 1173/21, 925 72 Selice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/322/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/322/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 11.11.2020 č. k.: 36OdK/322/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 222/20 zo dňa 18.11.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 19.11.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Partl, narodený 31.01.1980, trvale bytom 9. mája 1173/21, 925 72 Selice
(ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, Vyhlásenia Dlžníka zo dňa
22.02.2021, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname aktuálneho majetku zo dňa 18.11.2020
priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci
konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené
v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“). Z uvedených dôvodov Správca v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na
majetok dlžníka: Ladislav Partl, narodený 31.01.1980, trvale bytom 9. mája 1173/21, 925 72 Selice, sa k o n
č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e .V zmysle § 167v ods. 4 ZKR
„Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K010831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pollák Oto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novoveská 1619 / 79, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/312/2020 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/312/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosť - Malokapacitný bitúnok (Budova obchodu a služieb), zapísaná na Liste vlastníctva č. 4177,
súpisné číslo 1485, na parcele číslo 1995/5, parcela registra C, druh stavby 14 - podiel 1/2, vedená na Okresnom
úrade v Senici, odbor katastrálny.
Parcela číslo 1995/5, parcela registra C nie je súčasťou súpisu majetku (vlastník odlišný od dlžníka).
JUDr. Kvetoslava Živčáková, správca

K010832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Rybaničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 486, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/33/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/33/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrhová časť
a) výťažok zo speňaženia majetku úpadcu priradený k súpisovej zložke č. 1 a súpisovej zložke č. 2 všeobecnej
podstaty predstavuje spolu sumu 8 732,91 Eur, ktorý pozostáva z výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do
súpisu majetku všeobecnej podstaty:
1. zrážky zo mzdy úpadcu realizované na účet úpadcu v banke vo výške 8 069,03 Eur, speňaženie výťažku 8
069,03 Eur,
2. vrátenie preddavku na konkurz úpadcu vo výške 663,88 Eur, speňaženie výťažku 663,88 Eur.
b) pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate zahrnuté do návrhu konečného rozvrhu predstavujú
spolu sumu 6 901,46 Eur z toho ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu boli uhradené všetky pohľadávky
proti podstate.
c) do návrhu konečného rozvrhu sú taktiež zahrnuté pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate:
- súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške podľa položky č. 5, písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov v
spojitosti s ust. § 7 ods. 11 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkov v znení neskorších predpisov, t.j. 1,2 % zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sumy 8 732,91 Eur = 104,79 Eur
- odmena správcu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty vyčíslená podľa § 20 ods. 2 vyhl. č. 665/2005
Z.z. za zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu: základ pre výpočet odmeny 663,88 Eur x 1 % = 6,64 Eur,
odmena sa ponižuje o 20% podľa § 16 ods. 2 vyhl. 665/2005 Z.z. pričom takto redukovaná výška odmena
predstavuje 5,31 Eur + 20% DPH = 6,37 Eur
- odmena správcu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty vyčíslená podľa § 17 ods. 2 vyhl. č. 665/2005
Z.z. za inej peňažnej pohľadávky (zrážky zo mzdy): základ pre výpočet odmeny 8 069,03 Eur x 5 % = 403,45 Eur,
odmena sa ponižuje o 20% podľa § 16 ods. 2 vyhl. 665/2005 Z.z. pričom takto redukovaná výška odmena
predstavuje 322,76 Eur + 20% DPH = 387,31 Eur
d) suma výťažku na uspokojenie veriteľov predstavuje spolu 1 332,98 Eur.
Zistené pohľadávky veriteľov budú pomerne uspokojené nasledovne:
Veriteľ

Zistená pohľadávka

Uspokojenie:

(resp. zostatok po uspokojení)
Slovenská sporiteľňa, a.s.

30 743,74 €

862,40 €

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

3 040,26 €

85,28 €

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

4 374,00 €

122,70 €

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. 9 361,69 €

262,61 €

SUMA

47 519,69 €

1 332,98 €

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K010833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščasnovičová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1252/13, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/104/2019 S1746-89
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/104/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Veronika Ščasnovičová, nar. 15.04.1988, bytom Robotnícka 1252/13, 917 01 Trnava, týmto
vyhlasuje 2. opakované kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
zapísaného v Súpise majetku všeobecnej podstaty:
Predmet predaja
Položka č. 2 Súpisu všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec
Kôň Norik, farba hnedá, živ. č. 320
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Dátum narodenia: 09/2007
Súpisová hodnota: =1.000,- €
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva predmet predaja v stave, v akom sa nachádza. Správca nezaručuje žiadnu vlastnosť,
faktický ani právny stav predmetu predaja.
2. Úspešný nadobúdateľ hradí všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva predmetu predaja a náklady
na prevzatie predmetu predaja do svojej držby.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 28OdK/104/2019 – neotvárať!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 19. marca 2021, pričom najneskôr v posledný deň lehoty musí byť
ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu dátum narodenia),
adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie predmetu predaja, ktorého sa ponuka týka, napríklad jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu – fyzickej osoby alebo obchodné
meno/názov záujemcu – právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, najmä ak ponúknutá cena bude nižšia ako 40 %
súpisovej hodnoty predmetu predaja.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí kúpnu zmluvu. V prípade, že kúpna zmluva nebude uzatvorená
do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového konania.
V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu
=100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech konkurznej podstaty.
V Sládkovičove 1. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca
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K010834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valent Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Andreja Hlinku 3677 / 56, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/94/2020 S1746-7(Osz 6/S)
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/94/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Marián Valent, nar. 23.01.1983, trvale bytom Ul. Andreja Hlinku 3677/56, 917 01 Trnava, týmto
podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
6

Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.

Adresa
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

IČO
35 776 005

Výška pohľadávky (€)
60,00

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 1. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K010835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danišovič Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 230, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/115/2020 S1746-76
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/115/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Dušan Danišovič, nar. 21.09.1960, trvale bytom 919 61 Ružindol 230, vyhlasuje 3. opakované
kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise majetku:
Predmet predaja
1. Položka č. 4 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 253 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/18,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
2. Položka č. 5 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
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Pozemok reg. C parc. č. 1729/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 253 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/90,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
3. Položka č. 6 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/18,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
4. Položka č. 7 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/90,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva nehnuteľnosti ako súbor, v stave, v akom sa nachádzajú. Správca nezaručuje žiadnu
vlastnosť predmetu prevodu, právny ani skutkový stav, záujemca predmet prevodu nadobúda na vlastné
riziko.
2. Úspešný záujemca hradí všetky poplatky spojené alebo súvisiace s prevodom nehnuteľností na
nadobúdateľa.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu v
zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 36OdK/115/2020 – NEOTVÁRAŤ!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 19. marca 2021 vrátane, pričom najneskôr v posledný deň lehoty
musí byť ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu
dátum narodenia), údaj o rodinnom stave, adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie predmetu predaja, napríklad jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade zálohy je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu-fyzickej osoby alebo
obchodné meno záujemcu-právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, najmä z dôvodu nízkej ponúknutej ceny.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí zmluvu o prevode nehnuteľností. V prípade, že zmluva nebude
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uzatvorená do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového
konania, alebo rozhodne o inom postupe. V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú
zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu =100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
V Sládkovičove 1. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K010836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 203, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/40/2020 S1746-51
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/40/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Štefan Daniel, nar. 02.02.1970, trvale bytom 906 45 Štefanov 203, vyhlasuje 2. opakované kolo
ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise majetku:
Predmet predaja
1. Nehnuteľnosť
Pozemok parcela reg. C parc. č. 6068/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 404 m2 v spoluvlastníckom
podiele 1/18, zapísaná na LV č. 318, kat. úz. Štefanov, obec Štefanov, okres Senica, Slovenská republika
2. Nehnuteľnosť
Stavba súp. č. 203 rodinný dom na parc. č. 6068/17 v spoluvlastníckom podiele 1/18, zapísaná na LV č. 318, kat.
úz. Štefanov, obec Štefanov, okres Senica, Slovenská republika
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva nehnuteľnosti ako súbor, v stave, v akom sa nachádzajú. Správca nezaručuje žiadnu
vlastnosť predmetu prevodu, právny ani skutkový stav, záujemca predmet prevodu nadobúda na vlastné
riziko.
2. Úspešný záujemca hradí všetky poplatky spojené alebo súvisiace s prevodom nehnuteľností na
nadobúdateľa.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu v
zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 26OdK/40/2020 – NEOTVÁRAŤ!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 26. marca 2021 vrátane, pričom najneskôr v posledný deň lehoty
musí byť ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu
dátum narodenia), údaj o rodinnom stave, adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
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telefonický kontakt na záujemcu,
označenie predmetu predaja, napríklad jeho poradovým číslom v súpise majetku,
návrh kúpnej ceny v mene euro,
prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
podpis záujemcu.
Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade zálohy je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu-fyzickej osoby alebo
obchodné meno záujemcu-právnickej osoby.

Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, najmä ak ponúknutá cena bude nižšia ako 50 %
súpisovej hodnoty ponúkaných nehnuteľností.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí zmluvu o prevode nehnuteľností. V prípade, že zmluva nebude
uzatvorená do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového
konania, alebo rozhodne o inom postupe. V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú
zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu =100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
9. V prípade, že oprávnená osoba využije svoje právo podľa § 167r ods. 2 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii, postup podľa bodu 8 sa nepoužije.
V Sládkovičove 1. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K010837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kunák Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv.Martina 4783 / 56, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/207/2018 S1746
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/207/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Miroslav Kunák, nar. 18.05.1970, bytom Sv. Martina 4783/56, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou,
týmto v zmysle §167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 1. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca
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K010838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346 / 8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/373/2019 S1746-68
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/373/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Milan Štefanovič, nar. 07.10.1974, Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec, týmto v zmysle §167v
ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 1. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K010839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Mičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 656/2, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.6.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/163/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/163/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Alexandra Mičková nar. 19.6.1963 trvale bytom Clementisova 656/2, 911 01
Trenčín v súlade s ustanovením § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Alexandra Mičková nar.
19.6.1963 trvale bytom Clementisova 656/2, 911 01 Trenčín pod sp.zn. 22OdK/163/2018 zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods.1, § 167c ods.2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K010840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zúbek Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1307/37, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/41/2020 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/41/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 81 ZKR vylučuje majetok zo všeobecnej konkurznej podstaty:

A. Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení
§ 38 písmeno d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Invent./ evid.
Popis hnuteľnej veci/značka
číslo
Výrobné číslo
Motorové vozidlo zn. Volkswagen
VIN:
Passat, Ev. č. PE881CH
1
TMBPW16Y454252625

Adresa, kde sa nachádza, Hodnota podľa §4 ods. 3
rok výroby
Vyhlášky
Horská 1307/37, 958 06
Partizánske, 1998
250,- EUR

Mgr. Martin Berec, správca

K010841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zúbek Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1307/37, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/41/2020 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/41/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Zúber, nar. 09.03.1983, trvale bytom
Partizánske 958 06, vedenej na Okresnom súde Trenčín, pod sp.zn. 40OdK/41/2020 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 01.03.2021
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Mgr. Martin Berec – správca

K010842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Futák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 147/38, 972 31 Ráztočno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1960
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/37/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/37/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Futák, nar. 31.7.1960, trvale bytom Hôrky 147/38, 972 31
Ráztočno, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, počas stránkových
hodín v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: kancelaria@tpstrustees.sk.
TPS Trustees, k.s.,
Mgr. Michal Tomášik, komplementár

K010843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Futák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 147/38, 972 31 Ráztočno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1960
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/37/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/37/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Futák, nar. 31.7.1960, trvale bytom Hôrky 147/38, 972 31
Ráztočno v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka,
a. s., číslo účtu IBAN: SK84 8330 0000 0022 0183 4270. Kaucia sa skladá 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 do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn. 40OdK/37/2021– kaucia na popieranie. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
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uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
TPS trustees k.s.., správca konkurznej podstaty
Mgr. Michal Tomášik, komplementár

K010844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Futák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 147/38, 972 31 Ráztočno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1960
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/37/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/37/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ján Futák, nar.
31.7.1960, trvale bytom Hôrky 147/38, 972 31 Ráztočno, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/37/2021, zo dňa 19.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Ján Futák, born 31.7.1960, with permanent residence at Hôrky 147/38, 972 31 Ráztočno
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Trenčín, No.:
40OdK/37/2021 dated on 19th of February 2021, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 38/2021 dňa 25.02.2021.
Dňom 26.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Business Journal No. 38/2021 on 25th of
February 2021. Bankruptcy was declared on 26th of February 2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:
TPS Trustees, k.s.,
Pred poľom 1652,
911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
declaring the bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
TPS Trustees, k.s.,
Pred poľom 1652,
911 01 Trenčín
Slovak Republic

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 27.02.2021.
The date 27th of February 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
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and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
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
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
TPS Trustees, k.s, Mgr. Michal Tomášik, komplementár, správca konkurznej podstaty
TPS Trustees, k.s, Mgr. Michal Tomášik, trustee

K010845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valiček Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliny 1418/10, 017 07 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/861/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/861/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Stanislav Valiček, nar.
21.03.1989, trvale bytom Hliny 1418/10 vyhlasuje v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. kolo ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 2., a to:
Por. Popis veci
Súpisová
Deň
č.
hodnota v EUR zapísania
2.
IINÁ MAJETKOVÁ HODNOTA – Made for Trade, s.r.o., so sídlom Horná 500 EUR
30.11.2020
Vestenice IČO: 47 169 249 zapísaná v OR OS TN, oddiel: Sro, Vložka č.:
30743/R

Dôvod
zapísania
vlastníctvo
úpadcu

Poznámka

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese
trustee@berecberec.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konanie Valiček – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca, Mostová 2,
811 02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku a končí desiaty deň o 15:30 hod.. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha Valiček. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť
overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť overenú
fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako jeden mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
Podmienky akceptácie ponuky:
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok:
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk
v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
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V Trenčíne, dňa 01.03.2021
Mgr. Martin Berec, správca

K010846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Vinkláriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/423/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/423/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín, č.k. 40OdK/423/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
127/2019, dňa 03.07.2019, vyhlásil súd konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Jozef
Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S285.
Správca JUDr. Jozef Hurtiš dňa 21.01.2021 zomrel. Okresný súd Trenčín Uznesením zo dňa 11.2.2021 ustanovil
do funkcie správcu JUDr. Martina Poláčková so sídlom Švermova 23, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v OV č. 33/2021 zo dňa 18.02.2021 pod položkou K008298.
JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Švermova 23, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka: Silvia Vinkláriková, nar.
13.07.1988, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Švermova 23, 911 01 Trenčín, a to počas pracovných dní v čase od
8:30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne
na uvedenej adrese, e-mailom na: polackova@tvoj-pravnik.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0948282422.
JUDr. Martina Poláčková, správca

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
https://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K010847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Vinkláriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/423/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/423/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trenčín, č.k. 40OdK/423/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
127/2019, dňa 03.07.2019, vyhlásil súd konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Jozef
Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S285.
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Správca JUDr. Jozef Hurtiš dňa 21.01.2021 zomrel. Okresný súd Trenčín Uznesením zo dňa 11.2.2021 ustanovil
do funkcie správcu JUDr. Martina Poláčková so sídlom Švermova 23, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v OV č. 33/2021 zo dňa 18.02.2021 pod položkou K008298.
JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Švermova 23, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka: Silvia Vinkláriková, nar.
13.07.1988, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky,
IBAN: SK6583300000002200472247.
Kaucia sa skladá vo výške 350, - EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a do poznámky pre prijímateľa uviesť číslo konania/ meno dlžníka. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktoré bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kauciu tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
JUDr. Martina Poláčková, správca

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:

https://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K010848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šubová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemianske Podhradie 4, 913 07 Zemianske Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/404/2020 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/404/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Zuzana Šubová, nar. 26.07.1969m trvale bytom Zemianske Podhradie 4, oznamuje, že účastníci
konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie uvedenej
adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca
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K010849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šubová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemianske Podhradie 4, 913 07 Zemianske Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/404/2020 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/404/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: : Zuzana Šubová, nar.
26.07.1969m trvale bytom Zemianske Podhradie 4, Slovenská republika (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 28.05.2020, sp. zn. 40OdK/404/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.10.2020. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Martin Berec, správca, Palackého 85/5, 911 01
Trenčín, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
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istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Zuzana Šubová, seated: Zemianske Podhradie 4, Slovak republic, born: 26.07.1969 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, No.
40OdK/404/2020 dated on 28nd of May 2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published in Business Journal on 20th of October 2020. The bankruptcy
procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act
(hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee
to the address: Mgr. Martin Berec, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, Slovak republic or in electonic form to
trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must
be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
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alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA).
A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Trenčíne, dňa 01.03.2021
In Trenčín, 1st of March 2020

Mgr. Martin Berec, správca (bankruptcy trustee)

K010850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šubová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemianske Podhradie 4, 913 07 Zemianske Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/404/2020 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/404/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Zuzana Šubová, nar. 26.07.1969m trvale bytom Zemianske Podhradie 4, v zmysle § 167l ods. 5
ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, vedený v
Tatrabanka, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:
38442018; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, 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

102

Obchodný vestník 43/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2021

K010851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Košč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/501/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Miroslav Košč Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 14.05.1974 Titul, meno
a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56,
811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/501/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/501/2020

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 EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 85 101 Bratislava mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803, doručenej správcovi dňa 03.02.2021, t. j. po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 18.01.2021, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1. veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 85 101 Bratislava - mestská časť Petržalka,
IČO: 35 724 803

Pohľadávka č. 1 vo výške 3.309,30 EUR, z toho istina vo výške 2.608,76 EUR a úroky z omeškania vo výške
700,54 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 21.06.2017 uzatvorenej
medzi postupcom Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28,, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 (ďalej len
„postupca“) a veriteľom, postúpil postupca na veriteľa pohľadávku voči dlžníkovi.
Veriteľ zakladá svoj nárok na Zmluve č. 9000611983 (ďalej aj „zmluva“) uzatvorenej dňa , predmetom ktorej bolo
poskytnutie finančných/platobných služieb špecifikovaných v zmluve.
Faktúra číslo 7410718865, splatná dňa 03.12.2014 na sumu 4,99 EUR.
Faktúra číslo 7410718865, splatná dňa 03.12.2014 na sumu 106,9 EUR.
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Faktúra číslo 7410718865, splatná dňa 03.12.2014 na sumu 19,8 EUR.
Faktúra číslo 7410718865, splatná dňa 03.12.2014 na sumu ,01 EUR.
Faktúra číslo 7410718865, splatná dňa 03.12.2014 na sumu ,5 EUR.
Faktúra číslo 7411680726, splatná dňa 05.01.2015 na sumu ,02 EUR.
Faktúra číslo 7411680726, splatná dňa 05.01.2015 na sumu 4,99 EUR.
Faktúra číslo 7411680726, splatná dňa 05.01.2015 na sumu 166,07 EUR.
Faktúra číslo 7500530766, splatná dňa 03.02.2015 na sumu 19,8 EUR.
Faktúra číslo 7500530766, splatná dňa 03.02.2015 na sumu 4,99 EUR.
Faktúra číslo 7500530766, splatná dňa 03.02.2015 na sumu 176,45 EUR.
Faktúra číslo 7501404372, splatná dňa 03.03.2015 na sumu 2,48 EUR.
Faktúra číslo 7501404372, splatná dňa 03.03.2015 na sumu 146,2 EUR.
Faktúra číslo 7502372274, splatná dňa 07.04.2015 na sumu 135,62 EUR.
Faktúra číslo 7502372274, splatná dňa 07.04.2015 na sumu 19,8 EUR.
Faktúra číslo 7508184395, splatná dňa 05.10.2015 na sumu 1800,14 EUR.
Vzhľadom k tomu, že dlžník neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, postupca predčasne ukončil zmluvný
vzťah.
Postupca postúpil na veriteľa pohľadávku v celkovej výške 2608,76 EUR, ktorá pozostávala z istiny vo výške
2608,76 EUR, z riadneho úroku vo výške 0 EUR, z úroku z omeškania vo výške 0 EUR, z ostatných nákladov a
poplatkov 0 EUR.
Dlžník odo dňa postúpenia pohľadávky na účet veriteľa neuhradil žiadnu splátku. Veriteľ vyčíslil úroky vo výške
5% odo dňa postúpenia pohľadávky ku dňu vyhlásenia konkurzu v celkovej výške 700,54 EUR.
Prílohy: Zmluva, Zmluva o postúpení a príloha, VOP, Cenník, Faktúry, Upovedomenie o začatí exekúcie, Platobný
rozkaz, súdna výzva.
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 26.02.2021

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca
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K010852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Košč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/501/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Miroslav Košč Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 14.05.1974 Titul, meno
a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56,
811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/501/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/501/2020

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 Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, doručenej správcovi dňa 05.02.2021, t. j. po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 18.01.2021, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné
pohľadávky:

1. veriteľ: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
IČO: 00 215 759

Pohľadávka č. 1 vo výške 120,- EUR, z toho istina vo výške 120,- EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Okresný súd Bánovce nad Bebravou, uznesenie sp. zn. 1T 27/2016 zo dňa
15.03.2013, Popis: Trovy trestného konania
Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 2 vo výške 500,- EUR, z toho istina vo výške 500,- EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Okresný súd Bánovce nad Bebravou, uznesenie sp. zn. 3T 55/2015 zo dňa
18.05.2016 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 23Tos 88/2016 zo dňa 05.12.2016, Popis:
Poriadková pokuta
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Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 3 vo výške 10,20 EUR, z toho istina vo výške 10,20 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Okresný súd Bánovce nad Bebravou, uznesenie sp. zn. 10Rob/105/2012
zo dňa 03.12.2012, Popis: Súdny poplatok / pôvodná suma bola 102,00 EUR z čoho bolo odpísané 91,80 EUR/
Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 4 vo výške 27,65 EUR, z toho istina vo výške 27,65 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Okresný súd Bánovce nad Bebravou, uznesenie sp. zn. 12Rob/118/2012
zo dňa 03.12.2012, Popis: Súdny poplatok / pôvodná suma bola 276,50 EUR z čoho bolo odpísané 248,85 EUR/
Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 5 vo výške 16,50 EUR, z toho istina vo výške 16,50 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Okresný súd Bánovce nad Bebravou, uznesenie sp. zn. 6Cb/7/2015 zo dňa
11.03.2015, Popis: Súdny poplatok
Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 6 vo výške 6,63 EUR, z toho istina vo výške 6,63 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Okresný súd Bánovce nad Bebravou, uznesenie sp. zn. 12Ro/266/2012 zo
dňa 29.11.2012, Popis: Súdny poplatok / pôvodná suma bola 510,00 EUR z čoho bolo odpísané 503,37 EUR/
Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 7 vo výške 9.000,- EUR, z toho istina vo výške 9.000,- EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Okresný súd Bánovce nad Bebravou, uznesenie sp. zn. 12Ro/139/2014 zo
dňa 27.06.2014, Popis: Súdny poplatok
Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 8 vo výške 120,- EUR, z toho istina vo výške 120,- EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Okresný súd Bánovce nad Bebravou, uznesenie sp. zn. 3T 55/2015 zo dňa
14.08.2017, Popis: Trovy trestného konania
Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 9 vo výške 720,- EUR, z toho istina vo výške 720,- EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Okresný súd Bánovce nad Bebravou, uznesenie sp. zn. 12Rob/90/2012 zo
dňa 03.12.2012, Popis: Súdny poplatok
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 26.02.2021

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca

K010853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Košč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/501/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Miroslav Košč Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 14.05.1974 Titul, meno
a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56,
811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/501/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/501/2020

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 Jozef Mašek, nar. 14.09.1963, Svätoplukova 1267/2, 957 04
Bánovce nad Bebravou, doručenej správcovi dňa 15.02.2021, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 18.01.2021, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1. veriteľ: Jozef Mašek, nar. 14.09.1963, Svätoplukova 1267/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou

Pohľadávka č. 1 vo výške 232.997,26 EUR, z toho istina vo výške 150.000,- EUR a úroky z omeškania vo výške
82.997,26 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Pohľadávka z titulu nevrátenej pôžičky, priznaná Platobným rozkazom
Okresného súdu Bánovce nad Bebravou č. 12Ro/139/2014-58 zo dňa 26.06.2014, právoplatným a vykonateľným
dňa 23.07.2014. Úrok z omeškania vo výške 8,25 % ročne zo sumy 150.000,- € je počítaný od 21.03.2014 do
02.12.2020 (deň vydania obch. vestníka).
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 26.02.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K010854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 409/13, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 4OOdK/324/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/324/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka – Mário Herák, nar. 13.04.1978, trvale bytom: Pionierska 409/13, 916
21 Čachtice, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa – EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 35724803, a to v celkovej výške 3 400,25 EUR a jej zápis do
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K010855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Huliak Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájik 275/7, 971 01 Prievidza - Prievidza V Štvrte
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/46/2021 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/46/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 - ako správca dlžníka
Milan Huliak, nar. 16.12.1984, bytom Pod hájik 275/7, 971 01 Prievidza V. Štvrte (ďalej len ako „dlžník“),
týmto oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Čsl. armády
84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, a to v úradných hodinách počas pracovných dní, a to od 08.00 do 12.00
hod., od 13.00 do 15.00 hod.
Termín
je
vhodné
si
vopred
ondrejovicova@ondrejovicova.sk

dohodnúť

na

tel.č.:

+421903759019

alebo

na

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

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

108

e-mail:

Obchodný vestník 43/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2021

K010856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Huliak Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájik 275/7, 971 01 Prievidza - Prievidza V Štvrte
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/46/2021 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/46/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Milan Huliak, nar.
16.12.1984, bytom Pod hájik 275/7, 971 01 Prievidza V. Štvrte (ďalej len ako „dlžník“), Vám oznamujem, že
na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/46/2021 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. OV 40/2021 zo dňa 01.03.2021.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr.
Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt Milan Huliak, 16.12.1984, Pod hájik 275/7, 971 01 Prievidza V. Štvrte is our responsibility to
inform you that the district Court in Trenčín No. 38OdK/46/2021 published in the Commercial bulletin No
40/2021 on 01h March 2021 information that the bankruptcy on assets of bankrupt was declared and
simultaneously JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, was
appointed as the trustee in the bankruptcy.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000, a
ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinný
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38OdK/46/2021 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská republika. Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the
BRA“)the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No 38OdK/46/2021 and in one original to
the bancruptcy trustee to the address JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom , Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28 sec.
1BRA)
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bude oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. (§ 28 ods. 3 ZKR)
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and exercise other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can
be satisfied only from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will
publishe in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor
and the registered sum. (§ 28 sec. 3 BRA)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4
ZKR)
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR)

If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse. (§28 sec. 4 BRA)
If such creditor does not apply his secured claim in the basic registration period, his security right is in
the bankruptcy disregarded, but he has the right against the affected property to handing over that, what
the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against
this property. (§ 28 sec. 8 BRA)

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same
way. They also state in the registration form the condiction 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 lodged in currency names as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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)
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. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of
claim will not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify
the creditor to amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak Republic, is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic
for service and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30
sec. 2 BRA)
V Novom Meste nad Váhom, dňa 01.03.2021
In Nové Mesto nad Váhom, on 01th March 2021
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca
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K010857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Potočný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod brehom 90 / 19, 020 61 Lednické Rovne - Horenická Hôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/510/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/510/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, S1531, správca dlžníka Miroslav Potočný,
nar. 04.12.1960, trvale bytom Pod Brehom 90/19, 020 61 Lednické Rovne - Horenická Hôrka, Slovenská
republika (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením
§ 167p ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie § 48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., vyhlasuje
I. kolo ponukového konania na odpredaj súboru nasledovných súpisových zložiek všeobecnej podstaty Dlžníka
(interné označenie správcu: Potočný 1):
Poradové Typ súpisovej
číslo
zložky majetku

1

nehnuteľnosť

2

nehnuteľnosť

3

nehnuteľnosť

4

nehnuteľnosť

5

nehnuteľnosť

6

nehnuteľnosť

Opis súpisovej zložky majetku
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 187, o výmere 633 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 597,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 188, o výmere 611 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 597,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 214, o výmere 885 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 600,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 120/1, o výmere 15 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 873,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 120/2, o výmere 31 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 873,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 84, o výmere 3221 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 575,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné
spolu

Spoluvlastnícky
podiel

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

1/1

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/1

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/2

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/2

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/2

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

Súpisová
hodnota majetku
v EUR

949,50

916,50

663,75

11,25

23,25

1 207,86

3 772,11

Podmienky ponukového konania:
1. Súpisové zložky sa predávajú ako súbor majetku.
2. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové konanie – Potočný 1 – neotvárať“ v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2021

tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v
zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v
Obchodnom vestníku.
Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu správcu IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409
6151, zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade
právnickej osoby svoje obchodné meno a označenie Potočný 1 a v prípade fyzickej osoby svoje meno a
priezvisko a označenie Potočný 1. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk.
Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného
registra nie starší ako jeden mesiac.
Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
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.
Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu a správne
poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k majetku do katastra nehnuteľností v prospech
záujemcu, znáša záujemca.
Správca vyhodnotí preložené ponuky do 2 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.

Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903/776 399 (v
pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 14,00 hod.) alebo e-mailom: hofierkovaxenia@gmail.com.
V Dubnici nad Váhom, dňa 01.03.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Miroslav Potočný

K010858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Potočný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod brehom 90 / 19, 020 61 Lednické Rovne - Horenická Hôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/510/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/510/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, S1531, správca dlžníka Miroslav Potočný,
nar. 04.12.1960, trvale bytom Pod Brehom 90/19, 020 61 Lednické Rovne - Horenická Hôrka, Slovenská
republika (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením
§ 167p ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie § 48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., vyhlasuje
I. kolo ponukového konania na odpredaj súboru nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej podstaty Dlžníka
(interné označenie správcu Potočný 2):
Poradové Typ súpisovej
číslo
zložky majetku

Spoluvlastnícky
podiel

Opis súpisovej zložky majetku
pozemok parcela registra

"E" evidovaná na

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

Súpisová
hodnota
majetku v EUR

mape

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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8

nehnuteľnosť

Konkurzy a reštrukturalizácie

určeného operátu, par. č. 129, o výmere 29766 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 552, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné
(spoločná nehnuteľnosť)

18/17280

Deň vydania: 04.03.2021

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

30,00

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové konanie – Potočný 2 – neotvárať“ v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v
zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v
Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu správcu IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409
6151, zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade
právnickej osoby svoje obchodné meno a označenie Potočný 2 a v prípade fyzickej osoby svoje meno a
priezvisko a označenie Potočný 2. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného
registra nie starší ako jeden mesiac.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
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 majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu a správne
poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k majetku do katastra nehnuteľností v prospech
záujemcu, znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 2 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903/776 399 (v
pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 14,00 hod.) alebo e-mailom: hofierkovaxenia@gmail.com.
V Dubnici nad Váhom, dňa 01.03.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Miroslav Potočný

K010859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Potočný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod brehom 90 / 19, 020 61 Lednické Rovne - Horenická Hôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/510/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/510/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, S1531, správca dlžníka Miroslav Potočný,
nar. 04.12.1960, trvale bytom Pod Brehom 90/19, 020 61 Lednické Rovne - Horenická Hôrka, Slovenská
republika (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 04.03.2021

§ 167p ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie § 48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., vyhlasuje
I. kolo ponukového konania na odpredaj súboru nasledovných súpisových zložiek všeobecnej podstaty Dlžníka
(interné označenie správcu: Potočný 3):
Poradové Typ súpisovej
číslo
zložky majetku

9

nehnuteľnosť

10

nehnuteľnosť

11

nehnuteľnosť

12

nehnuteľnosť

13

nehnuteľnosť

14

nehnuteľnosť

15

nehnuteľnosť

16

nehnuteľnosť

17

nehnuteľnosť

18

nehnuteľnosť

Opis súpisovej zložky majetku
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 365/16, o výmere 813 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 365/17, o výmere 1236 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 365/19, o výmere 183 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 367/6 , o výmere 15509 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 367/11 , o výmere 275 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 367/12 , o výmere 471 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 367/13 , o výmere 4 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 368/2 , o výmere 4851 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 420/2 , o výmere 904 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 421/7, o výmere 160 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 421/8, o výmere 157 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v Liste vlastníctva

Spoluvlastnícky
podiel

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

Súpisová
hodnota majetku
v EUR

Majetok dlžníka

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

115

1,00

2,00

1,00

16,00

1,00

1,00

1,00

5,00

1,00

1,00
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19

nehnuteľnosť

20

nehnuteľnosť

21

nehnuteľnosť

22

nehnuteľnosť

23

nehnuteľnosť

24

nehnuteľnosť

25

nehnuteľnosť

26

nehnuteľnosť

27

nehnuteľnosť

28

nehnuteľnosť

29

nehnuteľnosť

30

nehnuteľnosť

31

nehnuteľnosť

Konkurzy a reštrukturalizácie

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 421/10, o výmere 1954 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice (spoločná
nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 422/2, o výmere 311 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape, par. č. 422/3, o výmere 187 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice (spoločná
nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 37, o výmere 18 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v Liste
vlastníctva č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre
okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 159, o výmere 8981 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 166, o výmere 856 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 167, o výmere 435 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 175, o výmere 17480 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 217, o výmere 295 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 226, o výmere 1018 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 242, o výmere 2269 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 245, o výmere 1165 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie

504/1814400

Deň vydania: 04.03.2021
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

504/1814400

Majetok dlžníka
podliehajúci
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

116

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

9,00

1,00

1,00

18,00

1,00

2,00

3,00

2,00

Obchodný vestník 43/2021

32

nehnuteľnosť

33

nehnuteľnosť

34

nehnuteľnosť

35

nehnuteľnosť

36

nehnuteľnosť

37

nehnuteľnosť

38

nehnuteľnosť

39

nehnuteľnosť

40

nehnuteľnosť

41

nehnuteľnosť

42

nehnuteľnosť

43

nehnuteľnosť

Konkurzy a reštrukturalizácie

Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 246, o výmere 4038 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 251, o výmere 221129 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 253, o výmere 2546 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 256, o výmere 1863 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 257, o výmere 3232m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 278, o výmere 10901 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 280, o výmere 8297 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 300, o výmere 1798 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 301, o výmere 1500 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 307, o výmere 6643 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 321, o výmere 1895 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 322, o výmere 7380 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
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určeného operátu, par. č. 323, o výmere 5194 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 350, o výmere 4618 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 354, o výmere 2762 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 363, o výmere 24162 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 368, o výmere 288 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 369, o výmere 331 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 382/1, o výmere 255 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 382/2, o výmere 1715 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 389, o výmere 3133 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 390, o výmere 2838 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 391, o výmere 2557 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 392, o výmere 820 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 399, o výmere 18771 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
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č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 402, o výmere 14987 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 410, o výmere 824 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 420, o výmere 33114 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 421, o výmere 3539 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 424, o výmere 1083 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 428, o výmere 38067 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 435, o výmere 6557 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 436, o výmere 11851 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 439, o výmere 4366 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 443, o výmere 6107 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 448, o výmere 6978 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 449, o výmere 1032 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice

504/1814400

Deň vydania: 04.03.2021
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(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 450, o výmere 2201 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 451, o výmere 1032 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 455, o výmere 5111 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 456, o výmere 2510 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 485, o výmere 8226 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva
č. 856, vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 491, o výmere 39459 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)

Deň vydania: 04.03.2021
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Podmienky ponukového konania:
1. Súpisové zložky sa predávajú ako súbor majetku.
2. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové konanie – Potočný 3 – neotvárať“ v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v
zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v
Obchodnom vestníku.
3. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu správcu IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409
6151, zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade
právnickej osoby svoje obchodné meno a označenie Potočný 3 a v prípade fyzickej osoby svoje meno a
priezvisko a označenie Potočný 3. 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.
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného
registra nie starší ako jeden mesiac.
5. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu a správne
poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k majetku do katastra nehnuteľností v prospech
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcu, znáša záujemca.
9. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 2 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903/776 399 (v
pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 14,00 hod.) alebo e-mailom: hofierkovaxenia@gmail.com.
V Dubnici nad Váhom, dňa 01.03.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Miroslav Potočný

K010860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petr Mazanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/20/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/20/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Petr Mazanec, nar. 31.07.1952, trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad Váhom, na
ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/20/2021 zo dňa 8.2.2021,
oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o
konkurze a reštrukturalizácii, s použ. § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza,
971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do
14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo telefonicky na čísle : 0908561946.

K010861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petr Mazanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/20/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/20/2021
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,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.eur, IBAN: SK2102000000001760220254 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
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K010862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Závodný Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1312/26, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/43/2021 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/43/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 38OdK/43/2021 zo dňa 22.2.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Peter Závodný, nar. 29.10.1991, trvale bytom Horská 1312/26, 958 06 Partizánske. Do funkcie správcu
bol ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s
ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu dlžníka Peter
Závodný, nar. 29.10.1991, trvale bytom Horská 1312/26, 958 06 Partizánske sp. zn.: 38OdK/43/2021 S1070, je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v
čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred
telefonicky na tel. č. správcu 0905907072. Správca zároveň oznamuje, že preddavok na trovy konania
vyžadovaný na účinné popieranie pohľadávok veriteľmi podľa § 32 odsek 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii možno skladať v prospech bankového účtu správcu vedeného vo VÚB a.s., číslo
účtu: SK10 0200 0000 0001 5874 7542.
JUDr. Peter Frajt, správca

K010863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harušťák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom ., 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1945
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/483/2018 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/483/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 3. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka Vladimír Harušťák, nar. 20.09.1945, trvale bytom Dubnica nad Váhom, ponúka v rámci verejného
ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

Iné majetkové hodnoty
por.č. označenie
SUMA
pohľadávka z titulu nároku na vyplatenie vyrovnacieho podielu dlžníka v spoločnosti BETA EKO s. r. o., Pod hájom 952/1,
3 867,35
1.
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 45 724 237, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd ,Trenčín, odd. Sro, vl. č.
€
2349/R
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Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKAHarušťák - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza tak, aby
bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

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

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného
zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba: úradne
osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK62
1100 0000 0029 4104 8312, VS: 20091945. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;

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

LICITOR recovery, k.s., správca

K010864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maťo Mario
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
obec Cígeľ ., 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1975
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/427/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/427/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
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LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, ako správca dlžníka: Mario
Maťo, nar. 21.3.1975, trvale bytom 971 01 Cigeľ, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že
konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Mario Maťo, nar. 21.3.1975, trvale bytom 971 01 Cigeľ sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Mario Maťo, nar. 21.3.1975, trvale bytom 971 01 Cigeľ v zmysle
ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K010865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Hrubčín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 7/2730, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/490/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
SPISOVÁ ZNAČKA: 40dK/490/2020, S373
JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Dušan Hrubčín nar.: 29.05.1964, trvale bytom: Šafárikova 2730/7, 911 08
Trenčín, Slovenská republika, v konkurze vedenom Okresným súdom Trenčín pod spisovou značkou
40OdK/490/2020, si týmto dovoľuje v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ako „ZKR“) informovať veriteľov, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu v zmysle ust. §
167t ods. 1 ZKR.
Na základe uvedeného správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR v dôsledku čoho sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Dušan Hrubčín nar.: 29.05.1964, trvale
bytom: Šafárikova 2730/7, 911 08 Trenčín, Slovenská republika,
zrušuje.
V Trenčíne dňa 01.03.2021

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K010866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 402, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 277 056
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 38K/7/2017 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/7/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o 5. kole verejného ponukového konania

I. Všeobecné informácie

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu AUTOTRANS – BUILDING, s. r. o., IČO: 46 277 056, so sídlom
Vážska 402, 018 63 Ladce, č. k. 38K/7/2017, č. spr. sp. č. 38K/7/2017 S628, vyhlásil 4. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu. Predmetné
oznámenie bolo publikované v Obchodnom vestníku OV č. 212/2020 dňa 03.11.2020. V rámci lehôt stanovených
v predmetnom oznámení nikto nepredložil relevantnú ponuku v zmysle podmienok určených v predmetnom
oznámení, na základe ktorej skutočnosti správca vyhodnotil 4. kolo verejného ponukového konania ako
neúspešné.

Na základe tejto skutočnosti v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d), § 92 ods. 2, 3 a 6 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a v zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa a zástupcu
veriteľov – Slovenská konsolidačná zo dňa 28.05.2020 správca vyhlasuje 5. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu tvoriaceho podstatnú časť majetku patriaceho k podniku, predmetom ktorého
sú nehnuteľnosti, zapísané v Obchodnom vestníku pod OV 138/2018 zo dňa 19.07.2018 pod poradovým číslom
1, ako súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Prejta, zapísaných na LV č. 3576 Okresného úradu Ilava –
a to :
·
·
·
·

stavba bez súpisného čísla označená ako Iná budova DC 9 kantína postavená na pozemku parc. č. KNC
761/120 o výmere 2448 m2, zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúca sa v k.ú. Prejta, obec Dubnica
nad Váhom, okres Ilava, zapísaná na LV č. 3576, Okresného úradu Ilava, katastrálny odbor
pozemok KNC parc. č. 761/120 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2448 m2, nachádzajúci sa v k.
ú. Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, zapísaný na LV č. 3576, Okresného úradu Ilava, kat.
odbor, spoluvlastnícky podiel 1/1
pozemok KNC parc. č. 761/227 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 m2, nachádzajúci sa v k. ú.
Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, zapísaný na LV č. 3576, Okresného úradu Ilava, kat.
odbor, spoluvlastnícky podiel 1/1
pozemok KNC parc. č. 761/228 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 685 m2, nachádzajúci sa v k. ú.
Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, zapísaný na LV č. 3576, Okresného úradu Ilava, kat.
odbor, spoluvlastnícky podiel 1/1

II. Podmienky verejného ponukového konania
a) Predloženie ponuky
Záujemca o kúpu predloží, resp. doručí svoju ponuku do kancelárie správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica v zalepenej obálke s označením „Konkurz AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o., v konkurze neotvárať“ v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Do lehoty
sa nezapočítava deň zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku. Stanovená lehota je konečná. Lehota je
prekluzívna, pričom nie je možné odpustiť jej zmeškanie. Ponuky, ktoré nebudú predložené, resp. doručené
v stanovenej lehote na adresu vyhlasovateľa, nemožno považovať za riadne podané, a to ani keď boli odoslané
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pred uplynutím lehoty, ale neboli včas doručené. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Do
ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Podstatné náležitosti záväznej ponuky:
Záväzná ponuka záujemcu predložená, resp. doručená do kancelárie správcu musí obsahovať:
·

·
·
·
·

označenie záujemcu (v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa : obchodné
meno/názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO ak je pridelené; u fyzických osôb nepodnikateľov meno,
priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, adresu elektronickej pošty
navrhovateľa),
adresu elektronickej pošty
označenie predmetu kúpy
návrh kúpnej ceny v eurách
dátum a podpis navrhovateľa

Prílohami návrhu sú:
·
·
·

výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako šesť mesiacov,
kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom,
súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov

Záväzná ponuka predložená, resp. doručená do kancelárie správcu je pre záujemcu záväzná až do skončenia
verejného ponukového konania. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní
návrhu možno opraviť najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Návrh možno zahrnúť do verejného
ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam ponukového konania.
b) Zloženie zábezpeky
Záujemca o kúpu predmetu zmluvy je povinný najneskôr do uplynutia posledného dňa lehoty na
predkladanie ponúk zložiť na účet správcu zábezpeku vo výške 10.000,- Eur na účet vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., č. ú. IBAN: SK08 0900 0000 0051 5238 3779. Zábezpeka v prípade neuhradenia kúpnej ceny
v lehote stanovenej pre konkrétne kolo verejného ponukového konania prepadá v prospech úpadcu ako zmluvná
pokuta. O zložení zábezpeky je potrebné informovať správcu najneskôr pri jej zložení mailom alebo telefonicky
podľa kontaktných údajov uvedených v závere tohto podania.
III.

Podmienky pre vyhodnotenie verejného ponukového konania

Vyhodnotenie ponukového konania sa vykoná v lehote 10 dní od uplynutia lehoty na predloženie ponúk, a to
nasledovne : po uplynutí lehoty na predloženie ponúk správca vykoná otvorenie predložených ponúk záujemcov
a stručné oznámenie o ich obsahu zašle (vrátane elektronickej pošty) v lehote 5 dní zabezpečeným veriteľom
a zástupcovi veriteľov. Správca je povinný o termíne a mieste otvárania obálok s ponukami záujemcov písomne
informovať (vrátane elektronickej pošty) zabezpečených veriteľov a zástupcu veriteľov a to minimálne 5 dní
vopred, s tým, že títo majú právo sa otvárania obálok zúčastniť. Vyhodnotenie predložených ponúk záujemcov
o kúpu bude vykonané v stanovených lehotách pre príslušné kolo VPK v súčinnosti so zástupcom veriteľov
a zabezpečeným veriteľom. Víťazom VPK sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach VPK,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk si správca vyhradzuje právo výberu záujemcu.
V prípade neúspechu všetkých kôl VPK sa uskutoční konzultácia s dotknutými zabezpečenými veriteľmi
a zástupcom veriteľov za účelom udelenia pokynu správcovi na ďalšie konanie v zmysle príslušných ust. ZKR.
Vyhlasovateľ upovedomí účastníkov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich návrhy sa
odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty bezodkladne po realizácii vyhodnotenia ponúk.
Podmienky pre výber kupujúceho sú :
·
·

predloženie formálne úplnej záväznej ponuky v lehote
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bude následne predložená zástupcovi veriteľov a zabezpečenému veriteľovi
na vyjadrenie;
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úhrada zábezpeky vo výške 10.000,- Eur podľa podmienok uvedených vyššie
uzavretie kúpnej zmluvy do 15 dní od vyzvania správcu konkurznej podstaty na uzatvorenie kúpnej
zmluvy a úhrada kúpnej ceny do 10 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy s rozväzovacou podmienkou
účinkov kúpnej zmluvy, v prípade jej neuhradenia riadne a včas
záujemca o kúpu predmetu zmluvy ani jeho spriaznená osoba v zmysle ustanovenia § 9 ZKR nesmie mať
voči úpadcovi žiadne nesplatené záväzky
pokiaľ nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako
úspešný, správca v prípade predchádzajúceho súhlasu zástupcu veriteľov a zabezpečeného veriteľa
osloví s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho úspešného záujemcu, ktorý riadne splnil
všetky podmienky ponukového konania
k ponukám sa bude písomne vyjadrovať zástupca veriteľov
v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť

IV. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom verejného ponukového konania je majetok úpadcu tvoriaceho podstatnú časť majetku patriaceho
k podniku, a to nehnuteľnosti zapísané v Obchodnom vestníku pod OV 138/2018 zo dňa 19.07.2018, ako súbor
nehnuteľností v celkovej súpisovej hodnote spolu 196.705,- Eur, a to :
·
·
·
·

stavba bez súpisného čísla označená ako Iná budova DC 9 kantína postavená na pozemku parc. č. KNC
761/120 o výmere 2448 m2, zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúca sa v k.ú. Prejta, obec Dubnica
nad Váhom, okres Ilava, zapísaná na LV č. 3576, Okresného úradu Ilava, katastrálny odbor
pozemok KNC parc. č. 761/120 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2448 m2, nachádzajúci sa v k.
ú. Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, zapísaný na LV č. 3576, Okresného úradu Ilava, kat.
odbor, spoluvlastnícky podiel 1/1
pozemok KNC parc. č. 761/227 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 m2, nachádzajúci sa v k. ú.
Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, zapísaný na LV č. 3576, Okresného úradu Ilava, kat.
odbor, spoluvlastnícky podiel 1/1
pozemok KNC parc. č. 761/228 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 685 m2, nachádzajúci sa v k. ú.
Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, zapísaný na LV č. 3576, Okresného úradu Ilava, kat.
odbor, spoluvlastnícky podiel 1/1

Ďalšie informácie je možné získať prostredníctvom elektronickej pošty na robert.fatura@gmail.com prípadne
telefonicky na č. t. 042/426 05 65 / 0918 344 729 / 0905 658 246.

JUDr. Róbert Fatura
správca

K010867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominika Chudá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/301/2020 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/301/2020
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38OdK/301/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oprava administratívnej chyby v Ozname o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 206/2020, zo dňa 26.10.2020 pod položkou
K076864:
Z dôvodu administratívnej chyby v označení spisovej značky súdneho spisu 39OdK/301/2020, ktorá mala správne
znieť 38OdK/301/2020 opravujem znenie zverejnenia nasledovne:
Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 14.07.2020, sp. zn. 38OdK/301/2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Dominika Chudá, narodená 14.06.1993, trvale bytom 911 01 Trenčín,
a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 138/2020 dňa 20.07.2020 pod položkou
K055878.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konal podľa § 167v
ods. 1 ZKR. Dňa 11.09.2020 dlžníčka prevzala rovnopis uznesenia o vyhlásení konkurzu, a zároveň som si splnil
povinnosť v zmysle § 166i ZKR – poučenie dlžníka o jeho povinnostiach v konkurze.
Právne účinky zverejnenia o zrušení konkurzu v OV č. 206/2020 zo dňa 26.10.2020 pod položkou K076864
zostávajú nezmenené.
JUDr. Otto Markech
správca

K010868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Žigmundová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1038/38, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/98/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/98/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oprava administratívnej chyby v Ozname o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 220/2020, zo dňa 13.11.2020, pod položkou
K082472:
Z dôvodu administratívnej chyby v označení spisovej značky správcovského spisu a súdneho spisu
40Od/698/2020, ktoré mali správne znieť 40OdK/98/2020 opravujem znenie zverejnenia nasledovne:
Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 28.02.2020, sp. zn. 40OdK/98/2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby - Helena Žigmundová, narodený: 29.10.1981 (ďalej len „dlžník“), a zároveň
som bola týmto uznesením ustanovená za správcu uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 46/2020, dňa 06.03.2020 pod položkou
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K021045.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konala podľa §
167v ods. 1 ZKR.
Právne účinky zverejnenia o zrušení v Obchodnom vestníku č. 220/2020 zo dňa 13.11.2020 pod položkou
K082472 zostávajú nezmenené.
JUDr. Martina Poláčková
správca

K010869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ilečko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúka 210, 916 34 Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/36/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/36/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka: Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1956, ako správca úpadcu: Ján Ilečko, dátum narodenia: 29.10.1988, trvalý pobyt: Lúka 210,
916 34 Lúka (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 38OdK/36/2021,
zo dňa 22.02.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor: Ján Ilečko, date of birth: 29.10.1988,
address at: Lúka 210, 916 34 Lúka (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Trenčín, No. 38OdK/36/2021 dated on 22nd of February 2021, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 39/2021 dňa 26.02.2021.
Dňom 27.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Business Journal No. 39/2021 on 26th of
February 2021. Bankruptcy was declared on 27th of February 2021.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
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nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 28.02.2021.
The date 28th of February 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

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)
The creditor (§ 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed the
Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30 and
§ 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan 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. (§ 167l sec. 1 BRA)

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

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 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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the trustee, and the trustee must be delivered within the
basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the
application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot
exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the
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schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum. The
delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court
to pass the limitation period and termination of the right (§ 167l sec. 3 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

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)
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 (§ 29 sec. 9 BRA).

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)
Section 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 (§ 29 sec.
10 BRA).
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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).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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 Regulation of the European Parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015 on insolvency proceedings.

Mgr. Marián Kolek, správca
Mgr. Marián Kolek, trustee

K010870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ilečko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúka 210, 916 34 Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/36/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/36/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Ján Ilečko, dátum narodenia: 29.10.1988, trvalý pobyt: Lúka 210, 916 34 Lúka, korešpondenčná
adresa: Lúka 210, 916 34 Lúka (ďalej aj ako „úpadca“), oznamujem veriteľom, že dňom uverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, počas úradných hodín v pracovných dňoch v čase od 07:00 do
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13:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie
uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0948 202 902, e-mailom: marian.kolek.skp@gmail.com.

Mgr. Marián Kolek, správca

K010871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ilečko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúka 210, 916 34 Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/36/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/36/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Ján Ilečko, dátum narodenia: 29.10.1988, trvalý pobyt: Lúka 210, 916 34 Lúka, korešpondenčná
adresa: Lúka 210, 916 34 Lúka (ďalej aj ako „úpadca“) v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b.) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“),
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK14 1100
0000 0029 4007 5781, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Ako informáciu pre príjemcu žiadam uviesť: „38OdK/36/2021 – preddavok popretie“

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 zákona 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 najviac 10 000 eur.“

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Preddavok podľa odseku 7 možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.“

Mgr. Marián Kolek, správca

K010872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šroner Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojka nad Žitavou 277, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1959
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom Za Humnami 44, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789, správca úpadcu Zdenko Šroner, nar. 16.07.1959, bytom Vojka nad
Žitavou 277, 951 88 Lúčnica nad Žitavou v súlade s § 81 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 § 81 ods. 2 ZKR oznamuje, že zo súpisu všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 143/2017 zo dňa 27.07.2017 vylúčil nasledovnú súpisovú zložku:
Popis

Počet
ks

Osobné
motorové
1
vozidlo zn. Peugeot 406

VIN

Evidenčné
číslo

VF38ERHZF81196812 NR511EB

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v EUR

2000

jazdené

1/1

200,-EUR

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Deň vylúčenia súpisových zložiek zo súpisu: 23.02.2021
Dôvod vylúčenia súpisových zložiek zo súpisu: Správca podaním zo dňa 25.11.2020 požiadal príslušný orgán
o udelenie súhlasu s vylúčením Motorového vozidla zo súpisu všeobecnej podstaty z dôvodu, že má za to, že
Motorové vozidlo je nespeňažiteľné, resp. že náklady na jeho speňaženie s najväčšou pravdepodobnosťou
prevýšia výťažok zo speňaženia. Motorové vozidlo je v zlom technickom stave, čo bolo do značnej miery
spôsobené pôsobením poveternostných vplyvov. Vzhľadom na technický stav a vek Motorového vozidla je
dôvodné predpokladať, že speňažením Motorového vozidla nebude dosiahnutá ani len jeho súpisová hodnota, t.j.
200,- EUR. Pritom o Motorové vozidlo neprejavil záujem žiadny záujemca.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K010873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Réka Csehiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Rad 160/74, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/255/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/255/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Réka Csehiová, nar. 6.3.1992, bytom Nový Rad 160/74, 946 55 Pribeta, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 31OdK/255/2020 S296, v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku
dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím
ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 5/2021 dňa 11.1.2021.
Podmienky I. kola verejného 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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1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 31OdK/255/2020 - neotvárať", do 18.3.2021 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr
v deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 18.3.2021 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 18.3.2021
do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu
ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K010874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubá 168, 943 53 Ľubá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/291/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/291/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Csaba Mészáros, nar. 29.6.1970, bytom Ľubá 168, 943 53 Ľubá, Slovenská republika, pod spisovou značkou
správcovského spisu 23OdK/291/2020 S296, v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku
dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím
ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2021 dňa 25.2.2021.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 23OdK/291/2020 - neotvárať", do 18.3.2021 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr
v deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 18.3.2021 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 18.3.2021
do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu
ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K010875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benkóczka Alexandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná cesta 763 / 763, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/220/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/220/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

V konkurznej veci dlžníka Benkóczka Alexandra, nar. 23.10.1987, bytom Okružná cesta 763/763, Komárno ,
vedenej na Okresnom súde Nitra pod spis.zn. 28OdK/220/2020 správca v zmysle ustanovenia § 167v Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
sa končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K010876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEC SK a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 684 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/37/2017 S-1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/37/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Zvara, správca úpadcu SATEC SK a.s., so sídlom Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36 684 961
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10333/N , na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu, ktorým je zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s. (SZRB) a veriteľský výbor ako zástupcu všeobecnej podstaty (VV) (spolu aj ako „Príslušný orgán“),
zverejňujem týmto
6. kolo verejného ponukového konania na predaj časti podniku SATEC SK a.s. (VPK)
Predmetom VPK je časť podniku úpadcu, do ktorého patrí:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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i.

nehnuteľný majetok zapísaný do oddelenej podstaty SZRB, súpis ktorého bol zverejnený v OV č. 72/2018
dňa 13.04.2018 (K024549) v spojení s OV č. 83/2018 zo dňa 30.04.2018 (K028689) v znení aktualizácie
súpisu zverejnenom v OV č. 212/2018 dňa 05.11.2018 (K083919),
ii. nehnuteľný majetok zapísaný do všeobecnej podstaty podľa súpisu majetku ktorý bol zverejnený v OV č.
72/2018 dňa 13.04.2018 (K024549) por.č. 9, por. č. 10 a por.č. 25 a
iii. hnuteľné veci zapísané do všeobecnej podstaty ktorých súpis bol zverejnený v OV č. 218/2018 dňa
13.11.2018 (K086692) [nehnuteľný majetok pod písm. i) a ii) a hnuteľné veci pod písm. iii) ďalej aj ako
„Časť podniku“].
Areál, v ktorom sa Časť podniku nachádza, je situovaný v Nitre, mestská časť Horné Krškany, Novozámocká
102, v blízkosti diaľničného obchvatu Nitry a v smere hlavného dopravného ťahu Nitra – Nové Zámky.
Podmienky účasti vo VPK
1. Účasť vo VPK je podmienená registráciou záujemcu do VPK. Záujemca môže požiadať o registráciu
osobne v sídle správcu počas úradných hodín alebo e-mailom zaslaným na adresu
office@zvarapartners.eu. Záujemca je povinný vo svojej žiadosti o registráciu uviesť:
· Obchodné meno /meno a priezvisko/ záujemcu
· Adresu sídla obchodnej spoločnosti / bydlisko alebo sídlo podnikania fyzickej osoby
· IČO, DIČ, IČ DPH / dátum narodenia a súhlas s použitím osobných údajov u fyzickej osoby nepodnikateľa
· Tel. kontakt a e-mailovú adresu záujemcu
· Kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra (v prípade ak je záujemca
zapísaný v obchodnom alebo živnostenskom registri )
· Zaplatiť registračný poplatok v sume 240,- eur (úpadca je platca DPH, registračný poplatok
predstavuje sumu 200,- eur plus 40,- eur DPH) na účet správcu č.účtu IBAN: SK78 0200 0000 0030
0794 2256, variabilný symbol IČO alebo dátum narodenia (v tvare DDMMRR) alebo do pokladne správcu
počas úradných hodín
· Žiadosť o registráciu podpíše alebo zašle správcovi osoba oprávnená konať za záujemcu

2. Po splnení podmienok registrácie a zaplatení registračného poplatku správca vydá/zašle e-mailom
záujemcovi
a) Podmienky VPK
b) vzor zmluvy o predaji Časti podniku
c) Dohodu o zložení zábezpeky a
d) formulár Záväzná ponuka.
V prípade neúplnej žiadosti o registráciu alebo žiadosti o registráciu doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk nebudú uchádzačovi poskytnuté podklady k VPK.
3. Na požiadanie správca umožní registrovanému záujemcovi nahliadnuť do znaleckého posudku č.
272/2017 zo dňa 31.07.2017, ktorý na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností úpadcu vypracoval
znalec Ing. Maroš Murčinko a zabezpečí možnosť obhliadky Časti podniku. Správca registrovanému
záujemcovi poskytne aj ďalšie informácie k Časti podniku, o ktoré záujemca požiada a ktoré má správca
k dispozícii.
4. Záväznú ponuku je registrovaný záujemca povinný zaslať/osobne doručiť na adresu: Mgr. Peter Zvara,
správca, Obchodná 2, 811 06 Bratislava v zalepenej obálke a na prednej strane obálky uviesť spisovú
značku 31K/37/2017 a uviesť výrazným písmom „VPK – predaj Časti podniku úpadcu SATEC SK –
NEOTVÁRAŤ“.
5. Lehota na predkladanie ponúk je dvadsať (20) dní, počítaných od nasledujúceho dňa po zverejnení
VPK v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť správcovi
fyzicky doručená v lehote na predkladanie ponúk a počas úradných hodín správcu; nestačí podanie
zásielky na poštovú prepravu. Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať náležitosti uvedené v
Podmienkach ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená po lehote na
predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Záujemca je povinný spolu so záväznou ponukou zložiť na účet správcu č.účtu IBAN: SK78 0200 0000
0030 0794 2256 finančnú zábezpeku v sume 50.000,- € (päťdesiat tisíc eur) (ďalej aj „zábezpeka“),
zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk do VPK.
Všetky podrobnosti týkajúce sa Časti podniku, podmienky predkladania a vyhodnotenia záväzných ponúk,
podmienky uzatvorenia zmluvy o predaji Časti podniku sú uvedené v Podmienkach VPK, v Záväznej ponuke
a Dohode o zložení zábezpeky.

Peter Zvara, správca

K010877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kornélia Turcsíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petofiho 842/12, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1969
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/20/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/20/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku zo všeobecnej podstaty:
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 31OdK/20/2021-19 zo dňa 12.02.2021bol vyhlásený konkurz na dlžníka:
Kornélia Turcsíková, nar.: 06.09.1969, bytom Petöfiho 842/12, 943 01 Štúrovo, zverejnené v OV č. 33/2021 dňa
18.02.2021. Do všeobecnej podstaty zaraďujeme nehnuteľný majetok Okres: Nové Zámky, Obec: Svodín,
katastrálne územie: Nemecký Svodín:
LV č. 1764
parcela číslo 214, záhrada o výmere 1137 m², ako parcela registra „C“
parcela číslo 215/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 m², ako parcela registra „C“
parcela číslo 215/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 968 m², ako parcela registra „C“
súpisová hodnota je 34.065 Eur
a
parcela číslo 215/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m², ako parcela registra „C“
spolu vlastnícky podiel: 1/2
súpisová hodnota je 700 Eur
Právny vzťah k stavbe - rodinný dom s.č. 1034, na pozemku 215/3 je evidovaný na LV č. 1346.
Súpisové hodnoty boli učené správcom, v zmysle zákona č. 476/2003 Z.z., príloh, s prihliadnutím na dedičské
konanie a priemerných cien realitných spoločností. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REKONŠTRUKTA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčianska 65, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 535 991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2010 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2010
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre, č.k. 31K/52/2010, zo dňa 11.4. 2011, zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV48B/2011, bol vyhlásený konkurz na úpadcu REKONŠTRUKTA, s.r.o., so sídlom Dvorčianska 65, 949 01
Nitra, IČO: 36 535 991 a za správcu bol ustanovený JUDr. Miroslav Slávik, so sídlom Štefánikovo nám. 3,
Topoľčany. Konkurz bol vyhlásený v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení
(ďalej len ZKR). Uznesením konkurzného súdu zo dňa 8.9. 2011, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
dňa 16.9. 2011, bol odvolaný správca JUDr. Miroslav Slávik a ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, Ul. Ľ.
Štúra 3, 934 01 Levice.
Ustanovený správca oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 96 odsek 2 ZKR bol zostavený zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate v konkurznom konaní, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje ( ďalej len pohľadávky proti všeobecnej
podstate).
Súčasne v zmysle citovaného ustanovenia ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do
30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate do neho
nahliadnuť. Nahliadnutie je možné vykonať :
·
·

Osobne v kancelárii správcu, ktorá sa nachádza v Leviciach, Ul. Ľudovíta Štúra 3, PSČ 934 01 a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod do 11.30 hod a od 12.30 hod do 14.30 hod. po predchádzajúcej
telefonickej alebo písomnej dohode so správcom o termíne nahliadnutia.
Veriteľ prihlásenej pohľadávky, veriteľský výbor môže požiadaním o písomné doručenie
zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a to poštou, elektronicky alebo mailom. Osoba,
ktorá nie je veriteľom prihlásenej pohľadávka, ale tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
všeobecnej podstate, môže do zoznamu nahliadnuť len v prípade, ak predloží správcovi doklady,
z ktorých je jednoznačne zrejmé, čím odôvodňuje svoj názor, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate. (Správca oznamuje, že písomnou formou zasiela len zoznam. Nahliadnutie do súvisiacich
dokladov sa uskutočňuje v kancelárii správcu po predchádzajúcej dohode).

Veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do
30 dní od zverejnenia tohto oznamu 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 všeobecnej podstate sa
rozumie aj námietka, že pohľadávka proti všeobecnej 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.
Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie
pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto
lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je
prípustné odvolanie.
V Leviciach dňa 1.3.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K010879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magyarová Anita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bíňa 30, 943 56 Bíňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/17/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/17/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
spravujúci majetok úpadcu : Anita Magyarová, nar. 09.12.1980, bytom 943 56 Bíňa 30
v yhla s u je
v konkurznej veci č.k. 31OdK/17/2020, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z., 2. kolo ponukového konania
na hnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený správcom v OV č. 64/2020, dňa
1.4.2020 a to ako súpisové položky č:
6. Hnuteľná vec – OMV Citroen Xsara N6, hatchback 3dv., šedá metalíza r.výr. 1999, stav tachometra 164800
km, súpisová hodnota : 300 €
Súpisová položka 6. sa budú predávať ako celok za najvyššiu ponúknutú cenu.
Obhliadka:
Poskytnutie ďalších informácií sa uskutoční v čase po dohode so správcom ( cez portál
slovensko.sk, al. email : judrjaromirvalent@gmail.com , al. tel.č: 0907 734 692 ).
Podmienky účasti : Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok: a) bude
zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“ a
spisová značka „č.k. 31OdK/17/2020“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent , M.R.Štefánika 4,
940 01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok,
d) bude priložená kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu
vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK07 0900 0000 0051 4905 0295 ,
e) bude obsahovať prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.5.2021,
f) bude obsahovať označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny
v prípade, že záujemca nebude úspešný.
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Lehoty : Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“
tohto oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam.
Ponuky záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá : V 2. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkané OMV dlžníka.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva znáša
kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.
JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 26.2.2021

K010880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magyarová Anita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bíňa 30, 943 56 Bíňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/17/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/17/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra vydaného v právnej veci č. k. 31OdK/17/2020 dňa 23.1.2019 majetok
úpadcu : Anita Magyarová, nar. 09.12.1980, bytom 943 56 Bíňa 30 vylučujem, v súlade s § 167p ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z., nehnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu ako súpisové zožky majetku č.
1. až č. 5., zverejnené v OV č. 64/2020, dňa 1.4.2020 zo súpisu podstaty v predmetnej právnej veci, nakoľko
podiely dlžníčky na nehnuteľnostiach sa nepodarilo speňažiť ani v 3.kole ponukového konania a o tieto súbory
neprejavil v zákonom stanovenej lehote záujem žiadny z veriteľov ani oprávnená osoba.

JUDr. Jaromír Valent – správca

V Nových Zámkoch 1.3.2021

K010881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Blanár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 327/18, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1984
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. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/33/2021 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/33/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam správcu veriteľom o podmienkach nahliadania do správcovského spisu
JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Alexander Blanár, nar. 09.06.1984, bytom: Ľ. Štúra 327/18, 941 31
Dvory nad Žitavou, týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z.
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949
01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou:
e-mail: spravca@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/400 970.

V Nitre dňa 25.02.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K010882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Blanár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 327/18, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/33/2021 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/33/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Alexander Blanár, nar. 09.06.1984, bytom: Ľ. Štúra 327/18, 941 31
Dvory nad Žitavou, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok prihláseným veriteľom. Kauciu možno zložiť 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 správcom podľa rozhodnutia
príslušného orgánu.

Číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0029 2789 7609, vedený v Tatra banke, a.s.

Výška kaucie: v súlade s ust. §-u 32 ods. 19 ZoKR dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 €
a najviac 10 000 €.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, pričom ten kto pohľadávku popiera musí popretie pohľadávky
vždy zdôvodniť, pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré
uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

V Nitre dňa 25.02.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K010883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ SZM : Iná majetková hodnota
Názov/Popis : Zrážky z odmeny úpadcu v rozsahu, v akom podliehajú exekúcii za 12/2020
Súpisová hodnota : 51,20 €
Výška výťažku zo speňaženia : 51,20 €
Dátum speňaženia : 01.02.2021
Register: Správcovský účet
JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
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Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K010884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hlavatý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota 130, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/267/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/267/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Jozef Hlavatý, nar. 30.08.1957, bytom 951 36 Lehota 130, v zmysle
§167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje svoj zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
v Nitre dňa 01.03.2021
JUDr. Ladislav Barát
správca

K010885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Miadik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 976/52, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/31/2021 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/31/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis konkurznej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
Popis: Sound bar 2.1, výrobné číslo: BZZ/01410100468, rok výroby: 2020

hnuteľných

stav opotrebovanosti: vec používaná, funkčná
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Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150.- EUR

Deň vydania: 04.03.2021

úpadcu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
Popis: Televízor Samsung, výrobné číslo: -, rok výroby: 2019

vec/súbor

1/1

hnuteľných

vecí

stav opotrebovanosti: vec používaná, funkčná
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300.- EUR

úpadcu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
Popis: Televízor Samsung, výrobné číslo: -, rok výroby: 2019

vec/súbor

1/1

hnuteľných

vecí

stav opotrebovanosti: vec používaná, funkčná
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500.- EUR

úpadcu:

1/1

Levice, dňa 1.3.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K010886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňáková Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabaj-Čápor 1467, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/287/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/287/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

SZM č. 1:

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra, obec: Cabaj – Čápor, katastrálne Čápor,
zapísané na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra ʺCʺ evidované na katastrálnej mape,
zapísané na LV č. 979 a to:
·
·

parcela č. 24/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 148 m2,
parcela č. 752/14, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 246 m2,
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parcela č. 752/15, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 246 m2,
parcela č. 752/78, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 246 m2,

a stavba
·

rodinný dom so súpisným číslom 1467 nachádzajúci sa na parcele č. 752/14

a to všetko v spoluvlastníckom podiele vo vlastníctve dlžníka v pomere 1/6 k celku

Majetok zapísaný do súpisu dňa 1.3.2020. Majetok zapísaný z dôvodu: majetok podlieha konkurzu nakoľko patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na
sumu 15.000 €

.....................................
Tomáš Timoranský
správca S1863

K010887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokovicsová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vozokany 1, 925 05 Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/92/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/92/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vec: Verejné ponukové konanie – 1. kolo.

V konkurznej veci vedenej proti dlžníkovi
spisová značka súdneho spisu

: 29OdK/92/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spisová značka správcovského spisu

: 29OdK/92/2019/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)

: Soňa Tokovicsová, Vozokany, 925 05 Vozokany

dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 07.12.1965

Oznámenie o verejnom ponukovom konaní – 1. kolo

Predmetom verejného ponukového konania je speňaženie špecifikovaného nehnuteľného majetku.
Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu verejného ponukového konania, jeho priebehu alebo súťažných
podmienok podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať mailom na adresu:
spravca.ivan@advocatesk.eu

Predmetom verejného ponukového konania
všeobecnej majetkovej podstaty:

je predaj nehnuteľného majetku zapísaného v súpise

1. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 729, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

Druh pozemku

1396/2

79

trvalý trávnatý porast

1397/2

5722

orná pôda

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Burianová č. 47, 925 05 Vozokany

Vlastnícky podiel:

1/2 v pomere k celku

Ponuková cena je 3.000 Eur.

2. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 170, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

Druh pozemku

901

79

lesný pozemok

1075

65

lesný pozemok

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

2/8 v pomere k celku

Ponuková cena celkom je 150 Eur.

3. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 171, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

822/1

2590

Druh pozemku
orná pôda

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

2/4 v pomere k celku

Ponuková cena celkom je 1.400 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 701, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

Druh pozemku

962

475

orná pôda

963

435

orná pôda

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

9/64 v pomere k celku

Ponuková cena celkom 300 Eur.

5. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 495, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

Druh pozemku

821

3007

orná pôda

1256/2

3696

orná pôda

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

1/2 v pomere k celku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuková cena celkom je 3.400 Eur.

6. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 680, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

Druh pozemku

972

917

lesný pozemok

973

993

lesný pozemok

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

1/10 v pomere k celku

Ponuková cena celkom je 500 Eur.

7. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 169, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

Druh pozemku

752

12265

orná pôda

1156/2

2740

orná pôda

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

1/2 v pomere k celku

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

152

Obchodný vestník 43/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2021

Ponuková cena celkom je 7.500 Eur.
8. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 892, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Mostová, katastrálne územie Šoriakoš, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

41/11

266

41/12

17264

Druh pozemku
ostatná plocha
orná pôda

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

4/16 v pomere k celku

Ponuková cena celkom je 4.500 Eur.

Podmienky ponukového konania:

1. Spôsob podávania návrhov
Záujemca predkladá cenovú ponuku na nehnuteľnosti uvedené v ponuke a to na všetky listy vlastníctva spolu,
alebo aj samostatne na každý list vlastníctva alebo viac listov vlastníctva. Záujemca predloží cenovú ponuku
v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou na adresu kancelárie správcu, pričom táto
musí byť predložená v uzatvorenej obálke, na ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ“ spolu so spisovou značkou
správcovského spisu v tvare „29OdK/92/2019/S1453“. Ponuka musí byť doručená správcovi spôsobom podľa
predchádzajúcej vety najneskôr do 15.03.2021 do14.00hod. O prijatí ponuky rozhoduje správca.

Súčasťou cenovej ponuky je

A/ Čestné vyhlásenie o tom, že záujemca:
- nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- súhlasí s podmienkami ponukového konania

B/ Cenová ponuka záujemcu predstavuje návrh kúpnej ceny bez DPH. Cenová ponuka musí obsahovať návrh
kúpnej ceny vyjadrenej konkrétnym číslom.
Ponuka nesmie byť menšia ako 100% ponukovej ceny. V opačnom prípade sa na ponuku nebude prihliadať.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Správne poplatky hradí nadobúdateľ.

C/ Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť presná špecifikácia totožnosti záujemcu tak, aby nemohol byť
zamenený so žiadnou inou osobou.

2. Otváranie cenových ponúk
Otváranie cenových ponúk záujemcov sa uskutoční dňa 17.03.2021 o 10:00hod. v kancelárii správcu.
Cenové ponuky musia obsahovať požiadavky vymedzené v týchto podmienkach.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.

3. Lehota na vyhodnotenie cenových ponúk
Lehota na vyhodnotenie cenových ponúk správcom je 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk, pričom oznámenie prijatia/odmietnutia cenovej ponuky sa uskutoční písomne na adresu
uvedenú v cenovej ponuke. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej lehote, má sa
za to , že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že jeho ponuka bola
prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.

4. Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho skončenia
zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu, alebo zo zákonného
dôvodu. V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie alebo ak správca odmietne všetky
cenové ponuky, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania alebo ak správca odmietne cenovú
ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody,
ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.

5. Právo úspešného uchádzača je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť
predmet ponukového konania podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto neuhradí
na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.

6. Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy
a uhradením kúpnej ceny a správnych poplatkov, ak nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa týchto podmienok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účastník ktorého návrh bude označený za úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom zmluvu do 10 pracovných
dní od obdržania výsledku ponukového konania a uhradenia ponukovej ceny na účet správcu.

.................................................................
Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K010888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gogola Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom Práznovce, 955 01 Práznovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Timuľák
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/235/2020 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/235/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31OdK/235/2020-19 zo dňa 14.10.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu Ján Gogola, nar. 01.02.1957, bytom Práznovce, 955 01 Práznovce /ďalej v texte len „dlžník“/
a zároveň som bol ustanovený za správcu. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
203/2020 dňa 21.10.2020.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznamy majetku Dlžníka priložené k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Ján Gogola, nar. 01.02.1957, bytom Práznovce, 955 01
Práznovce, Slovenská republika, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Ladislav Timuľák, správca
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K010889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hlavatý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota 130, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/267/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/267/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Jozef Hlavatý, nar. 30.08.1957, bytom 951 36 Lehota 130, v zmysle
§167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje svoj zámer zostaviť
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
v Nitre dňa 01.03.2021
JUDr. Ladislav Barát
správca

K010890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csóková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
G. Bethlena 1119/20 1119/20, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/264/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/264/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
Správca: JUDr. Mlada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova 138, 949 35 Nitra, Slovenská republika, dlžníka:
Denisa Csóková, nar. 08.04.1978, bytom G. Bethlena 1119/20, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika
zverejnil dňa 17.02.2021 v OV pod č. 32/2021 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Na základe týchto skutočností, po splnení konečného rozvrhu výťažku správca v zmysle §167v ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Denisa Csóková, nar. 08.04.1978,
bytom G. Bethlena 1119/20, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika, zrušuje.
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V Nitre, dňa 01.03.2021
JUDr. Milada Koukalová
správca dlžníka

K010891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 440, 943 65 Zemianska Oľča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/248/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/248/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU PO SPLNENÍ ROZVRHU VÝŤAŽKU

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Peter Kovács,
nar. 22.10.1991, bytom 943 65 Kamenica nad Hronom 440, podnikajúci pod obch. menom: Peter Kovács,
s miestom podnikania: 943 65 Kamenica nad Hronom 440, IČO: 46 813 730, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 11.06.2019, spisová značka: 31OdK/248/2020
oznamuje,
že bol splnený rozvrh výťažku. Konkurz na majetok dlžníka sa v súlade s ust. §-u 167v ods. 1 ZoKR končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Kovács, nar. 22.10.1991, bytom 943 65
Kamenica nad Hronom 440, podnikajúci pod obch. menom: Peter Kovács, s miestom podnikania: 943 65
Kamenica nad Hronom 440, IČO: 46 813 730, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.06.2019,
spisová značka: 31OdK/248/2020 v zmysle §-u 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre dňa 01.03.2020
JUDr. Andrea Pállová

K010892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Őszi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1951
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/133/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/133/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislav Őszi, nar. 10.07.1951, bytom
Priemyselná 1276/23, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Őszi - MAXI COM,
IČO: 11 714 077, s miestom podnikania Priemyselná 23, 945 01 Komárno, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 09.08.2017 (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 15/2021 zo dňa 25.01.2021, K003821.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Príves nákladný, druh karosérie: DB skriňová, VIN:
U5HV06301Y1RB0069, ŠPZ: KN 335YC, farba: strieborná
1 metalíza pastelová
použitá
2000
50,00 EUR

Poznámka
Nepojazdný, bez ŠPZ – odobraté, bez
STK, bez TP, bez pneumatík, bez
zatváracieho čela

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná hnuteľná vec:
· Príves nákladný, druh karosérie: DB skriňová, VIN: U5HV06301Y1RB0069, ŠPZ: KN 335YC, farba:
strieborná metalíza pastelová, rok výroby 2000, Nepojazdný, bez ŠPZ – odobraté, bez STK, bez TP,
bez pneumatík, bez zatváracieho čela.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
29OdK/133/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 50,00 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
29OdK/133/2020 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca
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K010893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angela Šušiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 144, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1963
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/251/2020 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/251/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ladislav Timuľák, správca v konkurze dlžníka: Angela Šušiková, nar. 24.01.1963, bytom Zlatná na
Ostrove 144, 946 12 Zlatná na Ostrove, zapísal dňa 12.02.2021 do zoznamu pohľadávok, pohľadávky prihlásené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 1
Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 15294/B
Prihlásená suma pohľadávky č. 1:

2.995,05 EUR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poradové číslo pohľadávky v zozname: 2
Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 15294/B
Prihlásená suma pohľadávky č. 2:

7.381,17 EUR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poradové číslo pohľadávky v zozname: 3
Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 15294/B
Prihlásená suma pohľadávky č. 3:

4.788,01 EUR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V zmysle ust. §32 ods. 3 a 8 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, je prípadné popretie pohľadávok
iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia
zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej lehote na
nižšie uvedenom účte uhradená suma (kaucia) 350,- EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.
Kauciu je možné uhradiť na bankový účet vedený v v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu IBAN
SK66 7500 0000 0040 2758 4649, variabilný symbol je číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ladislav Timuľák, správca dlžníka
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K010894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 803/23, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/164/2020 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/164/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
Prívesný vozík, EČV: KN-242YD
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
50,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
01.03.2021
majetok zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 v spojení s ust. § 167i ods. 1 zákona č. 7/2005
dôvod zapísania majetku
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

K010895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokráš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sľažany 610, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/287/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/287/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Peter Mokráš, nar. 06.02.1986, bytom Dolné Sľažany 610, 951 71 Sľažany, podnikajúci pod
obchodným menom: Peter Mokráš, s miestom podnikania 951 71 Dolné Sľažany 610, IČO: 47 574 151, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 26.02.2019, v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje;
že ku dňu vyhotenia súpisu nebol zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je možné
vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.

V Nových Zámkoch, dňa 1.3.2021
Mgr. Erik Štorek, správca
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K010896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fuchs Zdenek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. K. Nagya 2781 / 8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/141/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/141/2020
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: dlžníka Zdenek Fuchs, nar. 15.11.1960, bytom Karla Nagya 2781/8, 945 01
Komárno, dňa 24.2.2021 obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00 215 759, v celkovej
výške: 16,50 EUR.

V Nových Zámkoch, dňa 1.3.2021
Mgr. Erik Štorek, Správca

K010897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haník Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky 0, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1984
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/257/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/257/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Blagoevova 9, 851
04 Bratislava, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka Jaroslav Haník,
trvale bytom Nové Zámky 940 02 Nové Zámky, nar. 05.01.1984 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ust. §
28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Sídlo:

Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava
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35724803

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

1.296,22 €
2
12.02.2021
Neuplatnené
5/E-1 až 5/E-2
16.02.2021

V Bratislave, dňa 16.02.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K010898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoeckle s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 561 380
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname
správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Hoeckle s.r.o., so sídlom
Priemyselná ulica 462, 95153 Klasov, IČO: 36561380 (ďalej len „úpadca“), vyhlasuje v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu IV. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu: odplatné
postúpenie súboru peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty, ktorej súpis
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 199/2017 dňa 18.10.2017 (K032758) a ktorého aktualizácia v rozsahu
daných súpisových zložiek bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 195/2019 dňa 09.10.2019 (K090089).
Súbor pohľadávok, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania je tvorený nasledovnými
pohľadávkami:
Poradové
číslo
pohľadávky

2

3

Meno
a
Dlžník - ulica, Dlžník
priezvisko/
číslo
mesto
názov dlžníka

GA metal s.r.o. Parková 761/7 Galanta

Hoeckle GmbH Gfäll 170

- Dlžník Dlžník Suma v
Právny dôvod
Dlžník - Štát
Mena
Faktúra č.
PSČ
- IČO €
vzniku
Slovenská
924 01 republika

Langenegg 6941

Rakúsko

1
pohľadávka
50 494 060,80
obchodného
147
€
EUR styku
117
pohľadávka
749,64
obchodného
€
EUR styku

z
2017004
170011; 170012;
z 170013; 170014;
170015; 170018;
170017; 170019
2017013;
2017011;
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Eberhard
Karl-Jaggy-str.
Hoeckle GmbH 144
Mossingen

Spolková
republika
Nemecko
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58
pohľadávka
410,00
obchodného
€
EUR styku

2017010;
z 2017012;
2017014;
2017015

(ďalej len „Pohľadávky“).
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Hoeckle s.r.o. – POHĽADÁVKY- NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí dvadsiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. Na účely tohto
verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň
nasledujúci po dni, v ktorom došlo k faktickému zverejneniu tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po
dni vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa toto oznámenie zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na
deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky,
ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli
odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne
aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky
nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 2, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK05 0900 0000 0051 3994 4359, BIC:
GIBASKBX, zábezpeku na úhradu odplaty za postúpenie Pohľadávok vo výške minimálne 30 % zo
záujemcom ponúkanej odplaty za postúpenie súboru Pohľadávok. Záujemca je povinný pri zložení
zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka pohľadávky “. Zábezpeka
musí byť pripísaná na konkurzný účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom
v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako
oneskorenú.
Správca upozorňuje záujemcov, že vo vzťahu k Pohľadávkam disponuje obmedzeným rozsahom príslušných
dokladov a informácií, keď Správca disponuje len výstupom z účtovnej evidencie úpadcu a kópiami niektorých
faktúr. Správca tiež upozorňuje záujemcov, že Pohľadávky môžu byť eventuálne premlčané a ich existencia môže
byť zo strany dlžníkov namietaná. Správca ďalej upozorňuje záujemcov, že za podmienky, kedy sa po postúpení
Pohľadávok preukáže, že Pohľadávky, alebo ich časť v čase postúpenia neexistujú, prípadne postúpené
Pohľadávky sú v inej (nižšej) výške, nemá táto skutočnosť za následok vznik práva záujemcu na vrátenie časti
odplaty ani iného práva záujemcu vo vzťahu k správcovi alebo úpadcovi, nakoľko záujemcom navrhovaná odplata
za postúpenie Pohľadávok je fixná pre celý súbor Pohľadávok. Správca nezodpovedá záujemcovi (postupníkovi),
ak a) sa postupník nestane namiesto úpadcu veriteľom Pohľadávok; b) dlžník splnil úpadcovi záväzok skôr, než
bude povinný ho splniť záujemcovi (postupníkovi); c) postúpená pohľadávka alebo je časť zanikla započítaním
nároku, ktorý mal dlžník voči úpadcovi. Správca neručí za právnu existenciu Postupovaných pohľadávok, ani za
ich vymožiteľnosť.
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 úradne
overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie Pohľadávok,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote uvedenej v tomto oznámení neuzavrie so správcom zmluvu
o postúpení Pohľadávok alebo v tejto lehote neuhradí zvyšnú časť zálohy na odplatu za postúpenie
Pohľadávok (celá odplata za postúpenie Pohľadávok musí byť postupníkom zložená ako preddavok
v prospech konkurzného účtu pred podpisom zmluvy o postúpení Pohľadávok), čím poruší podmienky
tohto verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
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zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh dohody záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani iné zmluvné
dojednania. Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia
požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk,
návrh odplaty za postúpenie Pohľadávok v EUR,
doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Otváranie
ponúk záujemcov sa uskutoční za účasti príslušného orgánu (t.j. predsedu veriteľského výboru), ak tento požiada
správcu o svoju prítomnosť na otváraní obálok. Správca vopred e-mailom oznámi príslušnému orgánu (t.j.
predsedovi veriteľského výboru) miesto a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk. V opačnom prípade je správca
oprávnený otvoriť ponuky záujemcov aj bez účasti príslušného orgánu (t.j. predsedu veriteľského výboru).
O otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho
o udelenie súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Pohľadávky sa postupujú ako súbor. Kritériom pre
vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná odplata za celý súbor Pohľadávok. Správca ako aj veriteľských výbor
je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Správca uzatvorí zmluvu o postúpení Pohľadávok s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako
víťaznú odsúhlasí aj veriteľský výbor. Správca oznámi víťazovi ponukového konania, že jeho ponuka bola
vyhodnotená ako víťazná a súčasne ho vyzve, aby v lehote 10 kalendárnych dní od výzvy správcu doplatil
správcovi v prospech konkurzného účtu zvyšnú časť zálohy na odplatu za postúpenie Pohľadávok, a to ešte pred
uzatvorením zmluvy o postúpení Pohľadávok a aby zároveň v tejto lehote uzatvoril so správcom zmluvu
o postúpení Pohľadávok. Záujemcom uhradená zábezpeka a záloha sa v danom prípade započíta na úhradu
odplaty za postúpenie Pohľadávok, ktorá je splatná v deň podpisu zmluvy o postúpení Pohľadávok. Neúspešným
záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie
o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K010899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HLIVASPOL, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Forgáchova bašta 7, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 554 367
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/2/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/2/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 30K/2/2019 na majetok úpadcu:
HLIVASPOL, s.r.o., so sídlom: Forgáchova bašta 7, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 554 367 (ďalej v texte len ako
„Úpadca“), JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty
Úpadcu (ďalej v texte len ako „Správca“) v súlade so záväzným pokynom Veriteľského výboru zo dňa 29.10.2020
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 217/2020 zo dňa 10.11.2020 a v súlade zo záväzným pokynom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Nitra v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. zo
dňa 02.12.2020, vyhlasuje verejné ponukové konanie a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk za
nasledovných podmienok:
1. Speňažovaný majetok:
Predmetom speňažovania je podnik Úpadcu, ktorý tvorí majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej
podstaty, pod číslami súpisových zložiek 1 až 26 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 244/2019 zo dňa
18.12.2019 položka číslo K108955 (výmaz poznámok o spornom zápise zverejnené v Obchodnom vestníku č.
176/2020 zo dňa 11.09.2020 položka číslo K068508), pod číslami súpisových zložiek 33 až 39 zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 94/2020 zo dňa 19.05.2020 položka číslo K039242 (výmaz poznámok o spornom
zápise zverejnené v Obchodnom vestníku č. 176/2020 zo dňa 11.09.2020 položka číslo K068508), pod číslom
súpisovej zložky 41 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 207/2020 zo dňa 27.10.2020 položka číslo K077336
a majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa pod číslom súpisovej
zložky 1, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 76/2020 zo dňa 21.04.2020 pod položkou K033033,
(ďalej v texte spolu len „Speňažovaný Podnik“), ktorý Správca speňažuje formou odplatného prevodu predaja podniku.
2. Minimálna kúpna cena za Speňažovaný Podnik:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Speňažovaný Podnik je 489 000,- EUR bez DPH, (v
prípade ak záujemcom je platca DPH k cene sa nepripočítava DPH – podľa § 10 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty predaj podniku sa nepovažuje za dodanie tovaru alebo služby ). Správca je povinný
odmietnuť ponuku nižšiu než 489 000,- EUR bez DPH.
3. Ohliadka Speňažovaného Podniku:
Ohliadka Speňažovaného Podniku sa uskutoční v termíne dohodnutom so Správcom na tel. č.: 0948/ 866 222.
4. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku o verejnom
ponukovom konaní spolu s výzvou na predkladanie ponúk. Ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Erik Bilský,
Pekárska 11, 917 01 Trnava, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15.00 hod..
6. Náležitosti ponuky:
6.1
Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz
HLIVASPOL s.r.o. PODNIK - záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“.
6.2 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na Speňažovaný
Podnik.
6.3 Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
6.4 Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (obchodné meno/meno
a priezvisko, sídlo/adresa trvalého pobytu, IČO/dátum narodenia, tel. číslo prípadne e-mailová adresa), označenie
Speňažovaného Podniku ohľadne ktorého záujemca predkladá záväznú ponuku, výšku ponúkanej ceny bez DPH
a spôsob jej uhradenia, čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného
ponukového konania vyhláseného Správcom a súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v
súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).
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7. Vyhodnotenie ponúk:
7.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr posledný deň lehoty,
sa neprihliada.
7.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 6.1 sa neprihliada.
7.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 6.4 sa neprihliada.
7.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponúkanú kúpnu cenu za Speňažovaný Podnik, než je minimálna kúpna
cena sa neprihliada a Správca je povinný ju odmietnuť.
7.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
7.6. Správca v lehote do 3 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky verejného
ponukového konania, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za Speňažovaný Podnik a bude Správcom vyhodnotený ako
víťaz.
7.7. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk Správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 6.1 až 6.4 sa použijú primerane.
7.8. O skutočnostiach podľa bodov 7.6 ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodov 7.1. až
7.5., vyhotoví Správca úradný záznam.
7.9 Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov Veriteľský výbor a Zabezpečeného veriteľa.
7.10 Víťaz verejného ponukového konania je povinný uhradiť ponúknutú kúpnu cenu za Speňažovaný Podnik na
konkurzný účet Úpadcu do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia Správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú,
a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť pripísaná na konkurzný účet Úpadcu najneskôr v posledný deň
sedemdňovej lehoty. V prípade, ak Víťaz verejného ponukového konania v stanovenej lehote ponúknutú cenu
neuhradí, Správca nie je viazaný jeho ponukou a je oprávnený vyzvať v poradí ďalšieho záujemcu o zaplatenie
ním ponúknutej ceny na konkurzný účet Úpadcu.
V prípade, ak Víťaz verejného ponukového konania bude uhrádzať kúpnu cenu alebo jej časť
prostredníctvom bankového úveru alebo prostredníctvom iného finančného nástroja (napr. leasing a pod.)
Správca zriadi záložné právo k speňažovanému majetku Úpadcu až potom ako Víťaz verejného ponukového
konania hodnoverne preukáže Správcovi najneskôr v lehote 10 dní odo dňa doručenia oznámenia Správcu
o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, že:
a. peňažné prostriedky z bankového úveru alebo iného finančného nástroja v plnom rozsahu pokrývajú
Víťazom verejného ponukového konania ponúknutú kúpnu cenu alebo
b. peňažné prostriedky z bankového úveru alebo iného finančného nástroja a peňažné prostriedky hradené
mimo bankového úveru alebo iného finančného nástroja v plnom rozsahu pokrývajú Víťazom verejného
ponukového konania ponúknutú kúpnu cenu.
V tomto prípade Víťaz verejného ponukového konania je povinný uhradiť ponúknutú cenu na konkurzný účet
Úpadcu podľa platobných podmienok banky alebo financujúceho subjektu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
oznámenia Správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť pripísaná
na konkurzný účet Úpadcu najneskôr v posledný deň tridsaťdňovej lehoty. V prípade, ak Víťaz verejného
ponukového konania v stanovenej lehote ponúknutú cenu neuhradí, Správca nie je viazaný jeho ponukou a je
oprávnený vyzvať v poradí ďalšieho záujemcu o zaplatenie ním ponúknutej ceny na konkurzný účet Úpadcu.
JUDr. Erik Bilský
správca úpadcu HLIVASPOL, s.r.o.
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K010900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Guldan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 2698/23, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1984
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/289/2020 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/289/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Roman Guldan, nar. 16.01.1984, bytom Tulipánová 2698/23, 955 01
Topoľčany, oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, že po základnej prihlasovacej lehote boli správcovi
doručené súhrnné prihlášky nezabezpečených pohľadávok 16.02.2021 od veriteľa Sociálna poisťovňa, 29.
augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, prihlásené pohľadávky v sume 560,78 EUR a 26.02.2021 od
veriteľa Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759,
prihlásené pohľadávky v sume 2.564,07 EUR.

K010901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina ., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/30/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/30/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 1. kolo

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca
dlžníka Ján Hanec, nar. 02.05.1991, trvale bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa:
Petzvalova 3369/17, 010 15 Žilina, ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka,
za najvyššie ponúknutú cenu:

HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č. popis
1
Škoda Felícia

stav
EČ: ZA 970 DI, VIN: TMBEFF653X0126405, r.v. 2/1999, strieborná metalíza

súp. hodnota
200,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKAHanec - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., Predmier 50, 023 54 Turzovka tak, aby
bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.
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Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK97
0900 0000 0051 6951 0922, pod VS: 02051991. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;

Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: sustekova.spravca@gmail.com alebo
telefonicky na čísle 0917 343 714.

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K010902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Úradníčková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 1104/10, 036 01 Martin - Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/117/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/117/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 1. kolo
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JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca
dlžníka Oľga Úradníčková, nar. 07.05.1978, trvale bytom Timravy 1104/10, 036 01 Martin, ponúka v rámci
verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

Iná majetková hodnota
por.č. označenie
SUMA
Pohľadávka voči dlžníkovi Marián Trusko, nar. 13.06.1981, bytom: P.V. Rovnianka 5296/16, 036 01 Martin - Záturčie, z titulu 3 305,76
1.
plnenia ručiteľského záväzku v zmysle § 550 Občianskeho zákonníka
€

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKAÚradníčková - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., Predmier 50, 023 54 Turzovka
tak, aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK97
0900 0000 0051 6951 0922, pod VS: 07051978. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;

Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: sustekova.spravca@gmail.com alebo
telefonicky na čísle 0917 343 714.
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JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K010903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LESOREZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 2686, 02201 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 458 235
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

3K/5/2019
Druhé verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu LESOREZ s. r. o., so sídlom: 17. novembra 2868, 022 01 Čadca, IČO: 45
458 235, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 52599/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo druhého verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky
súpisu majetku Úpadcu č. 2, ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty a to:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Nasledovné osobné motorové vozidlo:

Automobil:

Škoda YETI

VIN:

TMBLD75L1E6011025

rok výroby:

2014

ev.č.:

CA282CG

Farba:

hnedá met. tmavá

Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 10.042,33 €
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Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania nie je určená, záujemca predloží vlastný návrh kúpnej
ceny.

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetné motorové vozidlo bolo pri poslednej prehliadke pojazdné a nachádza sa u Úpadcu. Stav vozidla
zodpovedá roku výroby. Vozidlo je v technickom stave zodpovedajúcom počtu najazdených kilometrov avšak
s tým, že Úpadca nezodpovedá za jeho technický stav. Motorové vozidlo nie je ocenené znaleckým posudkom v
zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

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

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania nie je určená, záujemca predloží vlastnú ponuku kúpnej
ceny.

Víťazný záujemca je povinný uhradiť kúpnu cenu na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK52 1111 0000
0016 1351 9002 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v
prípade záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Kupna cena CA282CG“

IV. Formálne náležitosti ponuky:

Záväzná ponuka záujemcu musí byť písomná a musí obsahovať

1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
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(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena je na zvážení každého záujemcu;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy o predaji motorového vozidla (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku motorového vozidla.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „LESOREZ s. r. o. – položka súpisu č. 2 –
záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie
správca zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto
verejného ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:

Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.

VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti. Správca môže
záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah. Pokiaľ nedôjde k
odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky, a ktorý
súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú ponuku (najvyššiu kúpnu cenu).

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca jeho ponuku neodmietne, správca bez
zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu
doplní a podpíše Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej
predmetom bude predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to Škoda YETI,
EČV: CA282CG.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny zo strany
víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej správcom, nie kratšej ako 5
pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.

VII. Ďalšie podmienky
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Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie vozidla.
Zároveň víťazný záujemca berie na vedomie, že jeho povinnosťou bude uzatvorenie Poistnej zmluvy na poistenie
zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (zákonné poistenie).

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na
prepis motorového vozidla, ako aj príp. spojazdnenie, naloženie a odvoz motorového vozidla. Správca bez
zbytočného odkladu poskytne víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude vykonaný prepis
motorového vozidla na víťazného záujemcu, alebo odhlásený z obehu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú
určí správca, môže správca už od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
2/2020 dňa 03.01.2020.

K010904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bajdich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2060/10, 026 01 Dolný Kubín - Veľký Bysterec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/191/2020/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/191/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 30. 11. 2020, č. k. 3OdK/191/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka: Dušan Bajdich, nar. 28. 04. 1959, trvale bytom Okružná 2060/10, 026 01 Dolný Kubín – Veľký
Bysterec, do 01. 04. 2006 podnikajúci pod obchodným menom Dušan Bajdich, s miestom podnikania Okružná
2060/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43 355 357, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín (ďalej len Dlžník....), zároveň
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súd Ustanovil do funkcie správcu Mgr. Imricha Šimuláka, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 07. 12. 2020, č. OV
235/2020 pod podaním číslo K087913.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok Dlžníka:Dušan Bajdich, nar. 28. 04. 1959, trvale bytom Okružná 2060/10, 026 01 Dolný Kubín – Veľký
Bysterec, do 01. 04. 2006 podnikajúci pod obchodným menom Dušan Bajdich, s miestom podnikania Okružná
2060/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43 355 357, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín (ďalej len Dlžník....), sa
konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka:Dušan Bajdich, nar. 28. 04.
1959, trvale bytom Okružná 2060/10, 026 01 Dolný Kubín – Veľký Bysterec, do 01. 04. 2006 podnikajúci pod
obchodným menom Dušan Bajdich, s miestom podnikania Okružná 2060/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
43 355 357, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, (ďalej len Dlžník....), občan SR, pod. sp. zn.:
3OdK/191/2020, zrušuje.
V Čadci dňa 01. 09. 2021
Imrich Šimulák, správca

K010905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Podpleský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucký Lieskovec 187, 023 34 Kysucký Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/46/2020 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/46/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Peter Podpleský, nar.
26.03.1977, bytom Kysucký Lieskovec 187, 023 34 Kysucký Lieskovec, týmto v súlade s ustanovením § 167l
ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,00 EUr na bankový účet IBAN: SK03 1100 0000 0029 1189 3793 s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou Podpleský.
.
Ing. Štefan Straka, správca

K010906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 16, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Nasledovné osobné motorové vozidlo:

Vozidlo:

SCHWARZMULLER SPA 3/EE

VIN:

VAVJS1339CD314276

rok výroby:

2012

ev.č.:

MT669YF

Farba:

šedá tmavá

Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 9518,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 4759,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetné vozidlo bolo pri poslednej prehliadke pojazdné a nachádza sa v areáli úpadcu. Vozidlo je v pojazdnom
technickom stave. Po predchádzajúcom dohodnutí je možná osobná prehliadka vozidla, pričom správca
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technickom stave. Po predchádzajúcom dohodnutí je možná osobná prehliadka vozidla, pričom správca
nezodpovedá za jeho technický stav. Motorové vozidlo nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných
právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

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

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 4759,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 1500,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: IBAN: SK87 1100 0000 0029
4507 1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zabezpeka MT669YF“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 4759,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;
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5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy o predaji motorového vozidla (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku motorového vozidla.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 16 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
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záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to SCHWARZUMULLER SPA
3/EE, EČV: MT669YF.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie vozidla.
Zároveň víťazný záujemca berie na vedomie, že jeho povinnosťou bude uzatvorenie Poistnej zmluvy na poistenie
zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (zákonné poistenie).
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Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na
prepis motorového vozidla, ako aj príp. spojazdnenie, naloženie a odvoz motorového vozidla. Správca bez
zbytočného odkladu poskytne víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude vykonaný prepis
motorového vozidla na víťazného záujemcu, alebo odhlásený z obehu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú
určí správca, môže správca už od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K010907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo
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JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 19, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020, a v OV č. 235/2020 zo dňa
07.12.2020 bolo publikované Oznámenie o aktualizácii hodnoty súpisovej zložky a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Nasledovné osobné motorové vozidlo:

Automobil:

CITROEN JUMPER

VIN:

VF7YDUMFC12A95841

rok výroby:

2016

ev.č.:

MT508EA

Farba:

biela

Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 200 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 100 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetné motorové vozidlo je nepojazdné, havarované a nachádza sa v areáli úpadcu. Vozidlo má
zdemolovanú celú prednú časť, vrátane motora a celkovo je v dezolátnom technickom stave. Po
predchádzajúcom dohodnutí je možná osobná prehliadka vozidla, pričom Úpadca nezodpovedá za jeho technický
stav. Motorové vozidlo nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota
je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

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

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 100,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 50,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: IBAN: SK87 1100 0000 0029
4507 1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zabezpeka MT508EA“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 100,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy o predaji motorového vozidla (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:
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1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku motorového vozidla.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 19 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.
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Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to CITROEN JUMPER, EČV:
MT508EA.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie vozidla.
Zároveň víťazný záujemca berie na vedomie, že jeho povinnosťou bude uzatvorenie Poistnej zmluvy na poistenie
zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (zákonné poistenie).

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na
prepis motorového vozidla, ako aj príp. spojazdnenie, naloženie a odvoz motorového vozidla. Správca bez
zbytočného odkladu poskytne víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude vykonaný prepis
motorového vozidla na víťazného záujemcu, alebo odhlásený z obehu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú
určí správca, môže správca už od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K010908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a.s., so sídlom: Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52 392
651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej len
„Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne súboru hnuteľného
majetku (skladových zásob), ktorý je zaradený do oddelenej podstaty.

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Identifikácia predmetu ponukového konania:

Jedná sa o hnuteľný majetok (skladové zásoby), ktorý je, resp. v období roku 2019 bol prostredníctvom
inventarizácie zachytený na „zozname skladových zásob“. Uvedený hnuteľný majetok, vyplývajúc
z inventarizácie z roku 2019 je zachytený v Obchodnom vestníku č. 108/2020 zo dňa 08.06.2020, ktorý bol
následne aktualizovaný v Doplnení, resp. aktualizácii súpisu oddelenej podstaty v OV č. 234/2020 zo dňa
04.12.2020 (ďalej len „Skladové zásoby“).

Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 925.869,60 €

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 462.934,80 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetné skladové zásoby sa predávajú tak ako ležia, a správca Úpadcu nezodpovedá za to, že súpis
hnuteľného majetku, vyplývajúceho z inventarizácie z roku 2019, v Obchodnom vestníku č. 108/2020 zo dňa
08.06.2020 uverejnených so súp. číslami 25. až 13345., s výnimkou zložiek označených ako finančné prostriedky,
zodpovedá skutočnému obsahu Skladových zásob. Správca okrem iného upozorňuje, že súčasťou predaja
Skladových zásob nie sú regálové systémy a všeobecne možno konštatovať, že sa jedná o skladové zásoby
v predmete podnikania Úpadcu. Skladové zásoby nie sú ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných
právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR. Správca z dôvodu konania
s odbornou starostlivosťou poukazuje na to, že súčasťou Skladových zásob nie sú regálové systémy vo
vlastníctve Úpadcu, ani iný hnuteľný majetok.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

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

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 462.934,80 €

Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 5.000,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka skladové zásoby“

IV. Formálne náležitosti ponuky:

Záväzná ponuka záujemcu musí byť písomná a musí obsahovať

1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 462.934,80 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy o predaji skladových zásob (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku skladových zásob.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – skladové zásoby – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:

Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 15. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.

VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to skladové zásoby.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že Skladové zásoby kupuje tak ako ležia, pričom správca Úpadcu
nezodpovedá za ich obsah.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky úkony, potrebné na naloženie a odvoz súpisových
zložiek Skladových zásob. Správca bez zbytočného odkladu poskytne víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť.
V prípade, že nebude vykonaný odvoz Skladových zásob víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej
lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V priestoroch Úpadcu bude záujemcom umožnené prehliadnutie Skladových zásob
týkajúcich sa predmetu ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového
konania, a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore so správcom.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
108/2020 dňa 08.06.2020.

K010909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jiří Hruška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Kubín -, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1952
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/170/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/170/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty Ing. Jiří Hruška, nar. 08.06.1952, trvale bytom 026 01
Dolný Kubín, korešpondenčná adresa: Mládežnícka 344/13, 026 01 Dolný Kubín, do 01.09.2011 podnikajúci
pod obchodným menom Ing. Jiří Hruška, s miestom podnikania Mládežnícka 348/2, 02601 Dolný Kubín,
IČO: 44948697 (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 239/2020 dňa 11.12.2020, K089372.
Konkrétne sa jedná o nasledovné cenné papiere:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Osobné motorové vozidlo Toyota Yaris P1/NLPL10(H)/NLP10LAHMRXW 2J, VIN: JTDKC123105032505, ŠPZ: DK563BO, farba
2 strieborná metalíza svetlá, AB hatchback 5 dv.
použitá
2003
500,00 €

Deň vydania: 04.03.2021

Poznámka
Stav tachometra 143118 km,
STK a EK neplatná, vyradené
z cestnej premávky

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná hnuteľná vec:
· Osobné motorové vozidlo Toyota Yaris P1/NLPL10(H)/NLP10L-AHMRXW 2J, VIN:
JTDKC123105032505, ŠPZ: DK563BO, farba strieborná metalíza svetlá, AB hatchback 5 dv., rok
výroby 2003, Stav tachometra 143118 km, STK a EK neplatná, vyradené z cestnej premávky.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., 17. novembra 3215/5D, 022 01
Čadca, Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom
„Konkurz 2OdK/170/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
5. Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
2OdK/170/2020 a priezvisko (resp. obchodné meno) záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K010910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Kostrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Ján 370, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1973
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K5/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 5/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej veci úpadcu – fyzickej osoby Radoslav Kostrej,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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nar.13.11.1973, bytom 032 03 Liptovský Ján 370 podľa § 98 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“).

Celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty je 1527,88eur
Speňaženie peňažných pohľadávok – peniaze v hotovosti

500eur

Speňaženie inej majetkovej hodnoty – depozit OS

663,88eur

Daňový úrad

288,68eur

KC servis

75,16eur

Úroky

0,16eur

Celková suma pohľadávok proti podstate je 1206,33eur
·
·
·
·
1.
2.
3.

Odmena správcu za výkon funkcie do konania 1.schôdze veriteľov
Odmena správcu znížená
Súdny poplatok vo výške
Výdavky správcu pri správe a speňažovaní majetku vo výške
bankové poplatky
312,93eur
poštovné
9,40eur
cestovné
156 eur

663,88eur
61,12eur
3 ,- eur
478,33eur

Suma na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je 321,55eur.

K010911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potoček Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 10832/19, 036 01 Martin – Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/8/2021 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/8/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Ján Potoček, nar. 30.05.1986, bytom: 036 01 Martin, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok,
IV. poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne Po - Pia: od 8:00 - 12:00 a od
13:00 - 15:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese.
JUDr. Radovan Birka, 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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K010912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potoček Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 10832/19, 036 01 Martin – Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/8/2021 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/8/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Ján Potoček, nar. 30.05.1986, bytom: 036 01 Martin, týmto v súlade s
ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. a,b) a ods. 19 a ods. 21) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
na trovy konania za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na účet vedený v FIO
banke, a.s., IBAN: SK05 8330 0000 0021 0156 9799 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a s poznámkou: Potoček
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky a to najmenej 350,00 € a najviac 10.000,00 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
JUDr. Radovan Birka, správca

K010913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potoček Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 10832/19, 036 01 Martin – Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/8/2021 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/8/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ján Potoček, nar.
30.05.1986, bytom: 036 01 Martin (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.:
2OdK/8/2021, zo dňa 23.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Ján Potoček, date of birth 30.05.1986, residency at 036 01 Martin; my duty is to inform that by
the resolution of the District Court Žilina, No. 2OdK/8/2021 dated on 23th of february 2021, the bankruptcy
was declared on the Debtor‘s estate.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 40/2021 dňa 01.03.2021. Dňom
02.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 40/2021 on 29. 1th of
march 2021. Bankruptcy was declared on 02th of march 2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, Slovak Republic
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 03.03.2021
The date 3th of march 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Radovan Birka, správca konkurznej podstaty
JUDr. Radovan Birka, trustee

K010914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sládek Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Záhumnie 151/2, 013 41 Dolný Hričov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/7/2021 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/7/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Tomáš Sládek, nar.: 14.03.1981, trvale bytom: Dolné Záhumnie
151/2, 013 41 Dolný Hričov, podnikajúci po obchodným menom Tomáš Sládek, s miestom podnikania Dolné
Záhumnie 151/2, 013 41 Dolný Hričov, IČO: 45 920 761 oznamuje veriteľom a ich zástupcom, že do
správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, počas úradných
hodín v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 do
14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred so správcom dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0903 524
443.
V Žiline dňa 01.03.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K010915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sládek Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Záhumnie 151/2, 013 41 Dolný Hričov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/7/2021 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/7/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Tomáš Sládek, nar.: 14.03.1981, trvale bytom: Dolné Záhumnie
151/2, 013 41 Dolný Hričov, podnikajúci po obchodným menom Tomáš Sládek, s miestom podnikania Dolné
Záhumnie 151/2, 013 41 Dolný Hričov, IČO: 45 920 761 oznamuje veriteľom v súlade s § 167l v spojení s § 32
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii číslo účtu správcu za účelom zaplatenia kaucie veriteľom
pre účely popretia prihlásených pohľadávok. Účet správcu je vedený v SLSP, a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK05
0900 0000 0000 7655 1052.
V Žiline dňa 01.03.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K010916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sládek Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Záhumnie 151/2, 013 41 Dolný Hričov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/7/2021 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/7/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa
16.02.2021, sp. zn.: 2OdK/7/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 22.02.2021, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Tomáš Sládek, nar.: 14.03.1981, trvale bytom: Dolné Záhumnie 151/2, 013 41 Dolný Hričov,
Slovenská republika, (ďalej len „dlžník“) V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných
veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi
na adresu: JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika k sp. zn.: 2OdK/7/2021. V
zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
1. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
2. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
3. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
4. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
5. povaha pohľadávky;
6. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
7. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
8. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Žiline dňa 01.03.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca
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Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Žilina from 16.02.2021, file No.
2OdK/7/2021 published in Commercial Journal on 22.02.2021, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Tomáš Sládek, date of birth.: 14.03.1981, res.: Dolné Záhumnie 151/2, 013 41 Dolný Hričov, Slovakia
(hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the address JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the file
No. 2OdK/7/2021. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the
standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement
of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another
way, application must contain dates below:
1. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
2. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
3. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
4. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
5. the nature of the claim;
6. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
7. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
8. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
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application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim. Person
with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy assets has
the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy entrust trustee to
make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same placement has
creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of transferring the leased
property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
In Žilina on 01.03.2021
JUDr. Mária Cabadajová, trustee

K010917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Krkošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Hričov 89, 013 42 Horný Hričov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/200/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/200/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 2OdK/200/2020 zo dňa 21. 12. 2020
zverejneným dňa 29. 12. 2020
v Obchodnom vestníku č. 249/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Elena Krkošková, nar. 01. 07.
1971, trvale bytom 013 42 Horný Hričov 89 a zároveň som bola ustanovená za správcu dlžníka Elena
Krkošková, nar. 01. 07. 1971, trvale bytom 013 42 Horný Hričov 89, zastúpeného Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6,
011 00 Žilina.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, správca v súlade s ustanoveniami § 167v zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Elena Krkošková, nar. 01.
07. 1971, trvale bytom 013 42 Horný Hričov 89 končí.
V Martine dňa 01. 03. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K010918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Flajs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oškerda 100, 023 32 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/164/2020 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/164/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania

Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie: Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Zdenko
Flajs, bytom: Oškerda 100, 023 32 Kysucké Nové Mesto, dátum narodenia: 30. 08. 1973 (ďalej len „Dlžník“), v
konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 2OdK/164/2020 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej lej „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru súpisových
zložiek majetku všeobecnej podstaty, vedených v súpise všeobecnej podstaty podľa ich špecifikácie nižšie:

Súpisová Typ
Podstata
zložka č. majetku

1

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Osobné motorové vozidlo Peugeot
Hnuteľná Všeobecná 308 SW, EČV: KM465BG, VIN:
1.000,00
vec
podstata
VF34H9HP0BS018217,
šedá
metalíza, rok výroby 25.01.2011.

Stav
Stav odometra: 242388 km, na
jednej strane ľahko preliačená
karoséria, opotrebovaná kulisa
radenia, vozidlo sa občas
prepne do núdzového režimu,
vozidlo vyžaduje generálnu
údržbu

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

(ďalej vyššie uvedené zložky majetku spoločne ako „Predmet speňažovania“)

Zaslanie fotodokumentácie Predmetu speňažovania možno objednať e-mailom na jakub.vojtko@jnc-legal.com.
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Podmienky verejného ponukového konania:

Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať buď prednostne:

1. elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk do elektronickej schránky správcu Správca Nižňanský Jaroslav, Mgr., číslo schránky E0006172497 prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“,
pričom v predmete je potrebné uviesť „2OdK/164/2020 – 1. verejné ponukové konanie“ a v značke
prijímateľa je potrebné uviesť „2OdK/164/2020 S1499“, alebo
2. listinne na adresu sídla správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „2OdK/164/2020 – 1.
verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“.

Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Súčet súpisových hodnôt zložiek
majetku tvoriacich Predmet speňažovania je 1.000,00 EUR (slovom jedentisíc Eur). Minimálna výška ponuky, s
ktorou sa môžu záujemcovia uchádzať o kúpu Predmetu speňažovania je stanovená na 1.000,00 EUR
(slovom jedentisíc Eur).

Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v banke Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK06 8330
0000 0024 0149 1647 s uvedením správy pre príjemcu: 2OdK/164/2020 – 1. kolo. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty
na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania do piatich
(5) dní od dátumu otvárania obálok.

Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane
nízku, v takom prípade ponukové konanie úspešného účastníka nemá.

Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením
lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať.
Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného
ponukového konania.

Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Vypratanie/prevzatie predmetu speňažovania je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Kupujúci bude znášať akékoľvek a všetky náklady spojené s uzavretím
kúpnej zmluvy a prevodom vlastníckeho práva na kupujúceho, vrátane prípadných nákladov na osvedčenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podpisov a vrátane nákladov prepisu vlastníka/držiteľa motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel.

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, ktorý správca
stanovuje ako pätnásty (15.) deň po zverejnení ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa
spravuje § 199 ods. 9 ZKR).

Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu
skončenia ponukového konania. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou
osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.

V Bratislave, dňa 01. 03. 2021

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K010919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1975
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/24/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/24/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 1. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486, správca dlžníka
Vladimír Borák, nar. 01.03.1975, trvale bytom Vysoká nad Kysucou 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj súbor majetku dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

1./ POZEMKY
parcela
okres registra
C/E
Plavé Vozokany Levice E
Plavé Vozokany Levice E

por.č. parc. č.

druh pozemku

LV č. kat.úz.

výmera v m2

spoluvl.
podiel

súp. hodnota

1
2

orná pôda
orná pôda

489
489

1507
1529

23/72
23/72

24,07
24,42

478/1
478/2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

478/3
478/4
478/5
478/6
506/3
506/4
506/5
538/1
538/2
538/3
539
540/1
540/2
540/3
541/1
541/2
541/3
538/1
538/2
538/3
539
540/1
540/2
540/3
541/1
541/2
541/3
538/1
538/2
538/3
539
540/1
540/2
540/3
541/1
541/2
541/3
558/1
558/2
558/3
558/4
558/5
559
558/1
558/2
558/3
558/4
558/5
559
558/1
558/2
558/3
558/4
558/5
559
751/1
751/2
752/1
752/2

62

2491/16

63

2491/17

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
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489
489
489
489
506
506
506
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
570
570
570
570
a
a

Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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1687
7209
6375
6628
3726
6081
6397
3347
1776
1702
6705
5069
3907
3361
3487
4456
9437
3347
1776
1702
6705
5069
3907
3361
3487
4456
9437
3347
1776
1702
6705
5069
3907
3361
3487
4456
9437
352
1723
387
2878
1459
5806
352
1723
387
2878
1459
5806
352
1723
387
2878
1459
5806
296
297
230
243

23/72
23/72
23/72
23/72
9/12
9/12
9/12
2/192
2/192
2/192
2/192
2/192
2/192
2/192
2/192
2/192
2/192
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
26/1080
1/486
1/486
1/486
1/486
1/486
1/486
1/486
1/486
1/486
1/486
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
216/480
216/480
216/480
216/480
216/480
216/480
40/5760
40/5760
40/5760
40/5760
40/5760
40/5760
2/3
2/3
2/3
2/3

26,95
115,14
101,82
105,86
139,73
228,04
239,89
1,74
0,93
0,89
3,49
2,64
2,03
1,75
1,82
2,32
4,92
4,03
2,14
2,05
8,07
6,10
4,70
4,05
4,20
5,36
11,36
0,34
0,18
0,18
0,69
0,52
0,40
0,35
0,36
0,46
0,97
0,37
1,79
0,40
3,00
1,52
6,05
7,92
38,77
8,71
64,76
32,83
130,64
0,12
0,60
0,13
1,00
0,51
2,02
9,87
9,90
7,67
8,10

1794 Plavé Vozokany Levice C

149

1/1

7,45 €

1794 Plavé Vozokany Levice C

127

1/1

6,35 €

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

204

Obchodný vestník 43/2021

64

2491/21

65
66
67
68
69
70
71

2494/76
1390/1
1390/2
1390/1
1390/2
1390/1
1390/2

72

3309/6

73
74

3310/6
667/1

75

667/2

76

668

zastavaná
plocha
nádvorie
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
zastavaná
plocha
nádvorie
trvalý trávny porast
záhrada
zastavaná
plocha
nádvorie
vinica
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a
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1794 Plavé Vozokany Levice C

2838

1/1

141,90 €

1794
1899
1899
1899
1899
1899
1899

C
E
E
E
E
E
E

500
625
566
625
566
625
566

1/1
3/27
3/27
1/27
1/27
4/54
4/54

25,00 €
3,47 €
3,14 €
1,16 €
1,05 €
2,31 €
2,10 €

1946 Plavé Vozokany Levice C

139

2/48

0,29 €

1946 Plavé Vozokany Levice C
255 Medvecké
Levice E

20
288

2/48
1/2

0,04 €
7,20 €

255

Medvecké

Levice E

49

1/2

1,23 €

255

Medvecké

Levice E

6050

1/2

151,25 €

Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice
Plavé Vozokany Levice

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

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

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného
zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba: úradne
osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK62
1100 0000 0029 4104 8312, VS: 01031975. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;

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

K010920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Putirka Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Ružomberok ., 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1989
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/4/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/4/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 1. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486, správca dlžníka
Pavel Putirka, nar. 06.02.1989, trvale bytom mesto Ružomberok, 034 01 Ružomberok, ponúka v rámci
verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

por.č.
1.

HNUTEĽNÝ MAJETOK
popis
Motorové vozidlo Honda ACCORD

stav
ŠPZ: RK 207 BS, r.v. 8/1997

súp. hodnota
200,00 €

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

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

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného
zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba: úradne
osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
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2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK62
1100 0000 0029 4104 8312, VS: 06021989. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;

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

LICITOR recovery, k.s., správca

K010921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Putirka Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Ružomberok ., 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1989
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/4/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/4/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU:

por.č.
1.

HNUTEĽNÝ MAJETOK
popis
Motorové vozidlo Honda ACCORD

stav
ŠPZ: RK 207 BS, r.v. 8/1997

súp. hodnota
200,00 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K010922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skaličan Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radôstka 249, 023 04 Radôstka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1960
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/181/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/181/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Jaroslav
Skaličan, nar. 07.04.1960, trvale bytom Radôstka 249, do 22.09.2020 podnikajúci pod obchodným menom
Jaroslav Skaličan, s miestom podnikania 02304 Radôstka 249, IČO 36942103, týmto v zmysle ustanovenia §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Jaroslav Skaličan, nar. 07.04.1960, trvale bytom Radôstka 249 sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Jaroslav Skaličan, nar. 07.04.1960, trvale bytom Radôstka 249 v
zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K010923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bajanová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 03601, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/185/2020 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/185/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca dlžníka: Darina Bajanová, nar.: 31.01.1957, bytom: 036 01 Martin,
korešpondenčná adresa: Ľ. Ondrejova 5, 036 01 Martin – Záturčie v konkurznom konaní č. k. 2OdK/185/2020 v
súlade s §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku patriaci do všeobecnej
konkurznej podstaty dlžníka. Do súpisu majetku všeobecnej podstaty bol zapísaný nasledovný majetok:

Súpisová
hodnota
EUR:

Súpisová
zložka č.:

Typ majetku: Popis:

1.

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres:
Turčianske Teplice, obec: Horná Štubňa, k.ú.: Horná Štubňa, zapísaná na
Okresnom úrade v Martine, katastrálny odbor ako parcely registra "C"
evidované na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 793 a to:
Nehnuteľnosť
• Stavba: rodinný dom, súp. č.: 172, k.ú.: Horná Štubňa, na parcele č.
1314
3.000,- EUR
• Zastavaná plocha a nádvorie, na parcele č. 1314 o výmere 348 m2.
spoluvlastnícky podiel dlžníka ½ k celku.

v Poznámka:

Označené
v návrhu
ako
obydlie dlžníka

Majetok zapísaný do súpisu dňa 01.03.2021, majetok podlieha konkurzu nakoľko patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167h ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“).

Hodnota majetku bola správcom určená v súlade s ustanovením §167j ods. 3 ZKR v spojitosti s §77 ods. 3 ZKR.

Poučenie:
§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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.“

V Žiline, dňa 01.03.2021

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K010924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bajanová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 03601, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/185/2020 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/185/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR, značka správcu S580, správca dlžníka: Darina Bajanová, nar. 31.01.1957, bytom: Ľ. Ondrejova
5, 036 01 Martin - Záturčie v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Žilina, pod sp.
značkou 2OdK/185/2020 (ďalej len “dlžník”), v súlade s ustanovením §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
“ZKR”) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov
dlžníka podľa §166i ods. 1 ZKR k dnešnému dňu zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetkovej podstaty.

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

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

Žilina, 01.03.2021
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K010925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turie 40, 013 12 Turie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/288/2019 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/288/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina 2OdK/288/2019 zo dňa 18. septembra 2019 bol vyhlásený konkurz podľa
štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom znení na dlžníka Miroslav Kováč, nar. 05.02.1966, bytom Turie
40, 013 12 Turie, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Kováč, s miestom podnikania Turie 40, 013
12 Turie, IČO: 41 079 841 a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie Raková
683, 023 51 Raková. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 184/2019 zo
dňa 24.09.2019.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom na skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil
majetok väčšej hodnoty a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle § 167v zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka : Miroslav Kováč, nar. 05.02.1966, bytom Turie 40, 013 12 Turie, podnikajúci pod
obchodným menom Miroslav Kováč, s miestom podnikania Turie 40, 013 12 Turie, IČO: 41 079 841 sa
končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp. zn. 2OdK/288/2019 zrušuje.

K010926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Krivošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 2050/46, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/7/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/7/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
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Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Mária Krivošová, nar.
11.07.1984, trvale bytom Horné Rakovce 2050/46, 039 01 Turčianske Teplice, do 07.02.2014 podnikajúceho pod
obchodným menom Mária Malatincová, s miestom podnikania Belanská 551/3, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 46
965 777 (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina č. k.: 9OdK/7/2021 zo
dňa 23.2.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Žilina No. 9OdK/9/2021 dated on 23th of February 2021 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Mária Krivošová, date of birth 11/07/1984, domicile Horné Rakovce 2050/46, 039 01 Turčianske
Teplice, Slovakia, until 07/02/2014 uder the business name Mária Malatincová, with place of business
Belanská 551/3, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovakia, ID: 46 965 777.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 40/2021 dňa 01.03.2021.
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This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Journal n. 40/2021 on 1st of
March 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.
Peter Vachan, správca, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Peter Vachan, with residence at
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
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správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
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alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

K010927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Gosiorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gymnaziálna 162/4, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/133/2020 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/133/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu v Žiline sp. zn. 9Odk/133/2020 zo dňa 20.07.2020, ktoré bolo zverejnené v OV č.
142/2020 dňa 24.07.2020, bol na majetok dlžníka Imrich Gosiorovský, nar. 24.07.1942, trvale bytom
Gymnaziálna 162/4, 038 43 Kláštor pod Znievom, korešpondenčná adresa M. Čulena 199, 038 43 Kláštor pod
Znievom, vyhlásený konkurz a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Lena Mišalová, so sídlom kancelárie:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín.
Správca preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov (zákon o konkurze) zistil existenciu majetku – cenných papierov vo forme akcií, ktoré však
boli zo súpisu všeobecnej podstaty vylúčené, pričom vylúčenie súpisovej zložky majetku z dôvodu nulovej hodnoty
tohto majetku bolo zverejnené v OV č. 39/2021 dňa 26.02.2021.
Okrem vyššie uvedeného správca preskúmaním pomerov dlžníka nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý by
mohol podliehať konkurzu, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu 9Odk/133/2020.
Na základe vyššie uvedeného s poukazom na § 167v zákona o konkurze správca týmto oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Imrich Gosiorovský, nar. 24.07.1942, trvale bytom Gymnaziálna 162/4, Kláštor pod Znievom
038 43, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle § 167v zákona o konkurze zrušuje.
V Dolnom Kubíne, dňa 01.03.2021, JUDr. Lena Mišalová, správca

K010928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Garčeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 89, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/27/2019S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/27/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mikuláš Takáč so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, správca úpadcu: Emília Garčeková, nar.
11.02.1966, bytom mesto Bytča, 014 01 Bytča, korešpondenčná adresa Reštaurácia u Konárov, Radlinského 89,
014 01 Bytča v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, týmto oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený žiadny
majetok, ktorý by podliehal konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z tohto dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka: Emília Garčeková, nar. 11.02.1966, bytom mesto Bytča, 014 01
Bytča, korešpondenčná adresa Reštaurácia u Konárov, Radlinského 89, 014 01 Bytča v zmysle § 167v ods.
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
V Martine, 01.03.2021
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K010929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Zsírosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Mikszátha 257/38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1991
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
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Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/578/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/578/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 772 910, týmto ako správca dlžníka: Margita ZSírosová, nar. 01.03.1991, trvale bytom K.
Mikszátha 257/38, 979 01 Rimavská Sobota, (ďalej len ,,dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 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. 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 týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nepokryje ani
náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurzu zrušuje.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K010930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 429/13, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1997
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/572/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/572/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Anna Oláhová, trvale bytom Cintorínska 429/13,
962 12 Detva, dátum narodenia 19.05.1997 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. § 167j ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) zverejňuje Správcom vyhotovený súpis všeobecnej podstaty konkurzu
vedeného na majetok Dlžníka.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok, nakoľko správca šetrením nezistil žiaden
majetok, ktorý by mohol podliehať konkurzu na majetok Dlžníka.
Poučenie a výzva

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ďalšie šetrenia pomerov Dlžníka Správca v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZoKR vykonáva len na podnet veriteľa za
predpokladu, že veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia vykoná Správca na náklady veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenie ohľadne majetku
dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení.
V Banskej Bystrici, dňa 26.02.2021.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Oláhová
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K010931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 1073/17, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1981
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/475/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/475/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Marek Bartoš, trvale bytom Tehelná 1073/17,
976 13 Slovenská Ľupča, dátum narodenia 11.05.1981 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. § 167j ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) zverejňuje nasledovnú zmenu súpisu všeobecnej konkurznej
podstaty v konkurze vedenom na majetok Dlžníka.
Správca zo súpisu všeobecnej vylučuje nasledovné súpisové zložky majetku zapísané v súpise všeobecnej
podstaty konkurzu vedeného na majetok Dlžníka.
Číslo Druh
Identifikácia majetku
zložky majetku

1.

Spoluvlastnícky Stav
podiel Dlžníka majetku

HYUNDAI ACCENT, ev. č.
BB
155
DH,
VIN:
hnuteľná KMHVA21LPTU170480,
1/1
vec
rok výroby 1996, druh
karosérie AB hatchback 5
dv., zelená metalíza

Deň
Súpisová
zapísania
hodnota
majetku

Faktický
stav:
neznámy;
právny
stav:
0,00 €
dočasne
vyradené
z cestnej
premávky

Dôvod
zapísania
majetku

Deň
Dôvod
vylúčenia vylúčenia
majetku
majetku

Uvedenie
Automobil
bol
v súčinnosti
spracovaný ako
poskytnutej
staré
vozidlo;
05.01.2020 orgánom
26.02.2021 automobil
evidencie
fakticky zanikol
motorových
a nie
je
vozidiel.
speňaženiteľný.

Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku č. 1 zo súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správcovi bolo preukázané, že majetok neexistuje z dôvodu, že bol odovzdaný ako staré vozidlo na spracovanie
a bol spracovaný dňa 11.09.2019. Súpisová zložka majetku z uvedeného dôvodu nie je speňažiteľná v dôsledku
čoho ju Správca zo súpisu vylučuje.
Aktuálny stav súpisu
Po vyššie uvedených zmenách nie sú v súpise všeobecnej podstaty zapísané žiadne súpisové zložky majetku.
Poučenie a výzva
Ďalšie šetrenia pomerov Dlžníka Správca v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZoKR vykonáva len na podnet veriteľa za
predpokladu, že veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia vykoná Správca na náklady veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenie ohľadne majetku
dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení.
V Banskej Bystrici, dňa 26.02.2021.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Marek Bartoš
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K010932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 1073/17, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1981
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/475/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/475/2020
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
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Marek Bartoš, trvale bytom Tehelná 1073/17,
976 13 Slovenská Ľupča, dátum narodenia 11.05.1981 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí v dôsledku
skutočnosti, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
K záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, dospel Správca na základe preskúmania
pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR podľa zoznamu majetku poskytnutého Dlžníkom, súčinností tretích
osôb, vlastného vykonaného šetrenia ako aj zo samotného vyjadrenia Dlžníka, pričom z vykonaného šetrenia
nebol Správcom identifikovaný majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty Dlžníka podľa ust. §
167h ZoKR, resp. hodnota majetku patriaceho do konkurznej podstaty zjavne nepokryje predpokladané náklady
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu a náklady speňaženia takého majetku.
Poučenie
V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta ZoKR sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
Zrušením konkurzu zaniká Správcovi funkcia správcu konkurznej podstaty Dlžníka; zanikajú účinky podľa ust. §
167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR rovnako ako aj účinky podľa ust. § 167d ZoKR. Platnosť
a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu na majetok Dlžníka tým nie je dotknutá.
V Banskej Bystrici, dňa 26.02.2021.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Marek Bartoš
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K010933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Hanesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 53, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka – Zora Hanesová, nar. 11. 03. 1958, trvale bytom A. Hlinku
9080/53, 960 01 Zvolen, ktorá je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/91/2020, vyhlasujem
2. kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
1.súpisová zložka majetku nehnuteľnosť - pozemok
okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová,
LV č. 323, parcela EKN 2278,
o výmere 5363 m2, druh pozemku: Orná pôda,
spoluvlastnícky podiel: 1/2,
odhadovaná hodnota: 2.500,- EUR,
dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej nehnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 14 kalendárnych dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s
označením „ponukové konanie 2OdK/91/2020– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať: · navrhovanú kúpnu cenu, · správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny
výpis z obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia,
platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie
zálohy, · slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) na vyššie uvedenej nehnuteľnej
veci spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o nadobudnutie nehnuteľnej veci pozemok
okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová, LV č. 323, parcela EKN 2278, o výmere 5363 m2, druh
pozemku: Orná pôda spoluvlastnícky podiel: 1/2“) · ponúkanú kúpnu cenu za nehnuteľnú vec v mene euro; · e.
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia, · podpis záujemcu, (osoby, ktorou
záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu
na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce
takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]); spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť
doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu
alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny na
bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu so správou pre prijímateľa: „2OdK/91/2020pozemok, LV 323,o výmere 5363 m2, parcela EKN 2278, druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/2“.
Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
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K010934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Hanesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 53, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka – Zora Hanesová, nar. 11. 03. 1958, trvale bytom A. Hlinku
9080/53, 960 01 Zvolen, ktorá je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/91/2020, vyhlasujem
2. kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
2. súpisová zložka majetku nehnuteľnosť - pozemok
okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová, LV č. 1367,
parcela EKN 1083, o výmere 2696 m2, druh pozemku: Orná pôda
spoluvlastnícky podiel: 1/4,
odhadovaná hodnota: 650,- EUR,
dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej nehnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 14 kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s
označením „ponukové konanie 2OdK/91/2020– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať: · navrhovanú kúpnu cenu, · správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny
výpis z obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia,
platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie
zálohy, · slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) na vyššie uvedenej nehnuteľnej
veci spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o nadobudnutie nehnuteľnej veci – pozemokokres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová LV 1367 parcela EKN 1083, o výmere 2696 m2, druh
pozemku: Orná pôda spoluvlastnícky podiel: 1/4“) · ponúkanú kúpnu cenu za nehnuteľnú vec v mene euro; · e.
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia, · podpis záujemcu, (osoby, ktorou
záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu
na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce
takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]); spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť
doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu
alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny na
bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu so správou pre prijímateľa: „2OdK/91/2020pozemok okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová, LV č. 1367, parcela EKN 1083, o výmere 2696
m2, druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/4“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr
v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
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viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K010935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Hanesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 53, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka – Zora Hanesová, nar. 11. 03. 1958, trvale bytom A. Hlinku
9080/53, 960 01 Zvolen, ktorá je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/91/2020, vyhlasujem
2. kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
3. súpisová zložka majetku nehnuteľnosť - pozemok
okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová,
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LV 1368, parcela EKN 1082,
o výmere 2579 m2, druh pozemku: orná pôda,
spoluvlastnícky podiel: ¼,
odhadovaná hodnota: 625,- EUR,
dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej nehnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 14 kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s
označením „ponukové konanie 2OdK/91/2020– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať: · navrhovanú kúpnu cenu, · správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny
výpis z obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia,
platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie
zálohy, · slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) na vyššie uvedenej nehnuteľnej
veci spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o nadobudnutie nehnuteľnej veci – pozemok
okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová, LV 1368, parcela EKN 1082, o výmere 2579 m2, druh
pozemku: Orná pôda spoluvlastnícky podiel: ¼“) · ponúkanú kúpnu cenu za nehnuteľnú vec v mene euro; · e.
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia, · podpis záujemcu, (osoby, ktorou
záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, aleboosoby oprávnenej konať v mene záujemcu
na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce
takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]); spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť
doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu
alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny na
bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu so správou pre prijímateľa: „2OdK/91/2020pozemok okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová LV 1368 parcela EKN 1082, o výmere 2579 m2,
druh pozemku: Orná pôda spoluvlastnícky podiel: ¼“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v deň
skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
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11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K010936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Hanesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 53, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka – Zora Hanesová, nar. 11. 03. 1958, trvale bytom A. Hlinku
9080/53, 960 01 Zvolen, ktorá je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/91/2020, vyhlasujem
2. kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
4. súpisová zložka majetku nehnuteľnosť - pozemok
okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová,
LV č. 1368, parcela EKN 1100, o výmere 4756 m2, druh pozemku: Trvalý trávny porast
spoluvlastnícky podiel: 1/4,
odhadovaná hodnota: 1.200,- EUR,
dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej nehnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 14 kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s
označením „ponukové konanie 2OdK/91/2020– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať: · navrhovanú kúpnu cenu, · správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny
výpis z obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia,
platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie
zálohy, · slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) na vyššie uvedenej nehnuteľnej
veci spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o nadobudnutie nehnuteľnej veci – pozemok
okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová LV 1368 parcela EKN 1100, o výmere 4756 m2, druh
pozemku: Trvalý trávny porast spoluvlastnícky podiel: 1/4“) · ponúkanú kúpnu cenu za nehnuteľnú vec v mene
euro; · e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia, · podpis
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záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, aleboosoby oprávnenej
konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia
listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]); spolu s ponukou (ako jej prílohy) je
záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je
fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny na
bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu so správou pre prijímateľa: „2OdK/91/2020pozemok okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová, LV 1368, parcela EKN 1100, o výmere 4756 m2,
druh pozemku: Trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel: 1/4“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná
najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K010937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otto Botoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 187, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/542/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/542/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Otto Botoš, nar. 16. 05. 1988, trvale bytom Šíd 187, 986 01 Fiľakovo, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom Otto Botoš, s miestom podnikania Šíd 58, 986 01 Fiľakovo, IČO: 50 580 566 (ďalej
len "dlžník"), v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy,
predmetom ktorej je súbor majetku zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1 a 2; súpis
majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 154/2019 vydanom dňa 12.08.2019, za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m²
191
štát
Slovenská republika
obec
Šávoľ
názov
katastrálneho
Šávoľ
územia
číslo listu vlastníctva
343
Parcelné číslo
35/1
spoluvlastnícky
podiel
47/576
dlžníka
hodnota
zapisovaného
160,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
05.08.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m²
9
štát
Slovenská republika
obec
Šávoľ
názov
katastrálneho
Šávoľ
územia
číslo listu vlastníctva
343
Parcelné číslo
35/2
spoluvlastnícky
podiel
47/576
dlžníka
hodnota
zapisovaného
10,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
05.08.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu
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Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Otto Botoš – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha:

VYŽADUJE SA

Výška zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:
bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení
zálohy musí záujemca uviesť ako variabilný symbol (i.) v prípade právnickej osoby IČO, (ii.) v prípade fyzickej
osoby jej rodné číslo, a ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZÁLOHA NEHNUTELNOSTI BOTOŠ“.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu
z obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba predloží overenú
fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do
výlučného vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie
prostriedkov patriacich do BSM,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi,
nebude považovaná za riadne podanú,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu za kúpnu cenu,
vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená
správcom ako víťazná.

Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva
(poplatky súvisiace s overením podpisov na kúpnych zmluvách a správny poplatok v súvislosti s podaním
návrhu na vklad).
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predmetné ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného
zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K010938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Štítnický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Rimavy 455/28, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/948/2019 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/948/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu JUDr. Pavel
Vrška, správca dlžníka: Marian Štítnický, nar. 20. 12. 1969, trvale bytom Nábrežie Rimavy č. 455/2/,
981 01 Hnúšťa počas svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, z vyjadrenia dlžníka ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i
ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, následne ako správca
zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. §167t ods. 1
ZKR ), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. JUDr. Pavel Vrška, správca Dňa 1. marca 2021
K010939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 62, 966 01 Dolná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/38/2021 S1157
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/38/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka : Lucia
Herková, nar. 27. 02. 1984, trvale bytom Dolná Ždaňa 62, 966 01 Dolná Ždaňa oznamuje, že do správcovského
spisu č.k. 5OdK/38/2021 S1157 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Cesta na štadión 10, 974 04
Banská Bystrica a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 14.30 hod.
Žiadosť o termín k nahliadnutiu do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si na tel.: 048/41 54 184 alebo na
email adrese : rybarikova@1uctovna.sk.
Ing. Jozef Oravec, správca

K010940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 62, 966 01 Dolná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/38/2021 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/38/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04 Banská
Bystrica, zn. správcu S1157, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka : Lucia Herková, nar. 27.
02. 1984, trvale bytom Dolná Ždaňa 62, 966 01 Dolná Ždaňa, sp. zn. 5OdK/38/2021 týmto v súlade s § 167l ods.
5) v nadväznosti na § 32 ods. 7) ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávky. Účet je vedený v Prima banka Slovensko a.s., IBAN : SK73 5600 0000 0063 6041
4001.
V zmysle ustanovenia §32 ods. 7) ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak :
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Jozef Oravec, správca

K010941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giertliová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnúšťa -, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/508/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/508/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca dlžníka Ivana Giertliová, nar. 19. 05. 1984, trvale bytom mesto Hnúšťa,
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981 01 Hnúšťa, na korešpondenčnej adrese Klokočova 737/49, 981 01 Hnúšťa, v zmysle ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vznení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota so sídlom Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota,
IČO: 30 794 536, ktorý si prihlásil nasledovné pohľadávky:
·

pohľadávka č. 1 vo výške 235,20 EUR

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová

K010942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Klačanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešť I 70, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/146/2018 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/146/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PONUKOVÉHO KONANIA (I. kolo)
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
Správca JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname
správcov vedenom MS SR pod číslom S 1540, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Klačanský, nar.
24.04.1979, trvale bytom Piešť I70, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Martin
Klačanský „CHILLOUT“ , s mistom podnikania Záhradná 856/9, 962 12 Detva, IČO: 40 143 872 (ďalej len ako
„dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZKR v spojení s ustanovením 167p ods. 1 ZKR
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka:
I.

LIESKOVEC

LV č. 1561, okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
P.č
Parc. č.
Druh pozemku
Výmera m2
Spoluvl. podiel
11.
KN-E 2017
ttp
395
1/48
12.
KN-E 2018
ttp
947
1/48
LV č. 1325, okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
P.č
Parc. č.
Druh pozemku
Výmera m2 Spoluvl. podiel
48.
KN-E 1201
ttp
8 231
6/13824
49.
KN-E 1205/1
ttp
127 669
6/13824
50.
KN-E 1205/2
ttp
953
6/13824
51.
KN-E 1205/3
ttp
1 186
6/13824
52.
KN-E 1205/4
ttp
272
6/13824
53.
KN-E 1205/5
ttp
534
6/13824
54.
KN-E 1206
orná pôda
745
6/13824
55.
KN-E 1207
orná pôda
1 492
6/13824

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

Súp. hodnota
0,59 €
1,43 €

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

Súpis. hodnota
0,25 €
4,02 €
0,03 €
0,03 €
0,00 €
0,01 €
0,10 €
0,21 €
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56.
KN-E 1208
orná pôda
598
6/13824
57.
KN-E 1210
ttp
135
6/13824
58.
KN-E 1211
ttp
262
6/13824
LV č. 1311, okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
P.č
Parc. č.
Druh pozemku
Výmera m2 Spoluvl. podiel
59.
KN-E 1172
orná pôda
13 207
2142/1451520
LV č. 1310, okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
P.č
Parc. č.
Druh pozemku
Výmera m2 Spoluvl. podiel
60.
KN-E 1173
ttp
1 660
2142/1451520
61.
KN-E 1186
ttp
2 110
2142/1451520
LV č. 954, okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
P.č
Parc. č.
Druh pozemku
Výmera m2 Spoluvl. podiel
98.
KN-E 213/1
ttp
199
75/17700
99.
KN-E 213/2
ttp
178
75/17700
100.
KN-E 215/1
ttp
65 901
75/17700
101.
KN-E 215/4
ttp
225
75/17700
102.
KN-E 215/5
ttp
204
75/17700
103.
KN-E 253/1
ttp
9 707
75/17700
104.
KN-E 253/4
ttp
264
75/17700
105.
KN-E 254/1
ttp
13 588
75/17700
106.
KN-E 254/2
ttp
327
75/17700
107.
KN-E 255/1
ttp
19 342
75/17700
108.
KN-E 255/2
ttp
502
75/17700
109.
KN-E 255/3
ttp
804
75/17700
110.
KN-E 272/1
ttp
18 651
75/17700
111.
KN-E 272/2
ttp
1 530
75/17700
112.
KN-E 444/1
ttp
815
75/17700
113.
KN-E 444/2
ttp
778
75/17700
114.
KN-E 444/3
ttp
5 431
75/17700
115.
KN-E 469/1
ttp
1 244
75/17700
116.
KN-E 469/2
ttp
3 720
75/17700
117.
KN-E 469/3
ttp
14
75/17700
118.
KN-E 469/4
ttp
438
75/17700
119.
KN-E 469/5
ttp
331
75/17700
120.
KN-E 487
ttp
3 573
75/17700
121.
KN-E 500/6
ttp
2 727
75/17700
122.
KN-E 756
ttp
8 158
75/17700
123.
KN-E 765
ttp
1 844
75/17700
124.
KN-E 847
ttp
1 217
75/17700
125.
KN-E 1003
ttp
3 249
75/17700
126.
KN-E 1109
ttp
9 146
75/17700
127.
KN-E 1127
ttp
24 102
75/17700
128.
KN-E 1128
ttp
10 961
75/17700
129.
KN-E 1129
ttp
3 585
75/17700
130.
KN-E 1130/1
ttp
2 780
75/17700
131.
KN-E 1130/2
ttp
191
75/17700
132.
KN-E 1131/1
ttp
3 668
75/17700
133.
KN-E 1131/2
ttp
10 004
75/17700
134.
KN-E 1132/1
ttp
21 548
75/17700
135.
KN-E 1132/2
ttp
19 200
75/17700
136.
KN-E 1134/1
ttp
31 034
75/17700
137.
KN-E 1134/2
ttp
1 592
75/17700
138.
KN-E 1136
ttp
15 808
75/17700
139.
KN-E 1169/1
ttp
4 204
75/17700
140.
KN-E 1169/2
ttp
566
75/17700
141.
KN-E 1170
ttp
14 282
75/17700
142.
KN-E 1338
ttp
8 702
75/17700
143.
KN-E 1366
ttp
53 903
75/17700
144.
KN-E 1367
ttp
185 889
75/17700
145.
KN-E 1422
ttp
14 113
75/17700
146.
KN-E 1423
ttp
422
75/17700
147.
KN-E 1427
ttp
2 483
75/17700
148.
KN-E 1436
ttp
6 487
75/17700

Deň vydania: 04.03.2021
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

0,08 €
0,00 €
0,00 €

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 ZKR

Súpis. hodnota
6,34 €

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

Súpis. hodnota
0,17 €
0,22 €

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

Súp. hodnota
0,06 €
0,05 €
20,27 €
0,06 €
0,06 €
2,98 €
0,08 €
4,17 €
0,10 €
5,94 €
0,15 €
0,24 €
5,73 €
0,47 €
0,25 €
0,23 €
1,67 €
0,38 €
1,14 €
0,00 €
0,13 €
0,10 €
1,09 €
0,83 €
2,50 €
0,56 €
0,37 €
0,99 €
2,81 €
7,41 €
3,37 €
1,10 €
0,85 €
0,05 €
1,12 €
3,07 €
6,62 €
5,90 €
9,54 €
0,48 €
4,86 €
1,29 €
0,17 €
4,39 €
2,67 €
16,58 €
57,18 €
4,34 €
0,12 €
0,76 €
1,99 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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149.
KN-E 1449
ttp
20 284
75/17700
§ 167h ods. 1 ZKR
150.
KN-E 1494
ttp
6 027
75/17700
§ 167h ods. 1 ZKR
151.
KN-E 1495
ttp
6 205
75/17700
§ 167h ods. 1 ZKR
152.
KN-E 1497
ttp
560
75/17700
§ 167h ods. 1 ZKR
153.
KN-E 1498
ttp
2 123
75/17700
§ 167h ods. 1 ZKR
154.
KN-E 1499
ttp
6 394
75/17700
§ 167h ods. 1 ZKR
155.
KN-E 1500
ttp
4 223
75/17700
§ 167h ods. 1 ZKR
156.
KN-E 1503
ttp
289
75/17700
§ 167h ods. 1 ZKR
157.
KN-E 1550
ttp
1 810
75/17700
§ 167h ods. 1 ZKR
158.
KN-E 1614
ttp
3 445
75/17700
§ 167h ods. 1 ZKR
LV č. 1843 okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
P.č. Parc. č.
Druh pozemku
Výmera m2
Spoluvl. podiel Dôvod zapísania
181. KN –C 1620/1
zastavaná plocha a nádvorie
1 722
1/496
§167h ods. 1 ZKR
182. KN –C1620/2
zastavaná plocha a nádvorie
4 915
1/496
§167h ods. 1 ZKR
183. KN –C1620/3
zastavaná plocha a nádvorie
14
1/496
§167h ods. 1 ZKR
184. KN –C1621
zastavaná plocha a nádvorie
812
1/496
§167h ods. 1 ZKR
185. KN –C1622
zastavaná plocha a nádvorie
354
1/496
§167h ods. 1 ZKR
186. KN –C1623
zastavaná plocha a nádvorie
343
1/496
§167h ods. 1 ZKR
187. KN –C1624
zastavaná plocha a nádvorie
597
1/496
§167h ods. 1 ZKR
188. KN –C1625
zastavaná plocha a nádvorie
47
1/496
§167h ods. 1 ZKR
189. KN –C1626
zastavaná plocha a nádvorie
269
1/496
§167h ods. 1 ZKR
190. KN –C1627
zastavaná plocha a nádvorie
350
1/496
§167h ods. 1 ZKR
191. KN –C1628
zastavaná plocha a nádvorie
380
1/496
§167h ods. 1 ZKR
192. KN –C1629
zastavaná plocha a nádvorie
311
1/496
§167h ods. 1 ZKR
193. KN –C1630
zastavaná plocha a nádvorie
661
1/496
§167h ods. 1 ZKR
194. KN –C1631
zastavaná plocha a nádvorie
1528
1/496
§167h ods. 1 ZKR
195. KN –C1632
zastavaná plocha a nádvorie
656
1/496
§167h ods. 1 ZKR
196. KN –C1633
zastavaná plocha a nádvorie
1 022
1/496
§167h ods. 1 ZKR
197. KN –C1634
zastavaná plocha a nádvorie
802
1/496
§167h ods. 1 ZKR
198. KN –C1635
zastavaná plocha a nádvorie
580
1/496
§167h ods. 1 ZKR
199. KN –C1636
zastavaná plocha a nádvorie
344
1/496
§167h ods. 1 ZKR
200. KN –C1637
zastavaná plocha a nádvorie
704
1/496
§167h ods. 1 ZKR
201. KN –C1638
zastavaná plocha a nádvorie
420
1/496
§167h ods. 1 ZKR
202. KN –C1639
zastavaná plocha a nádvorie
414
1/496
203. KN –C1640
zastavaná plocha a nádvorie
421
1/496
204. KN –C1641
zastavaná plocha a nádvorie
482
1/496
205. KN –C1642/2
zastavaná plocha a nádvorie
1 280
1/496
206. KN –C1642/3
zastavaná plocha a nádvorie
489
1/496
207. KN –C1642/5
zastavaná plocha a nádvorie
51
1/496
208. KN –C1642/6
zastavaná plocha a nádvorie
51
1/496
209. KN –C1642/7
zastavaná plocha a nádvorie
1 529
1/496
210. KN –C1642/8
zastavaná plocha a nádvorie
374
1/496
211. KN –C1642/14
zastavaná plocha a nádvorie
848
1/496
212. KN –C1642/15
zastavaná plocha a nádvorie
34 689
1/496
213. KN –C1642/16
zastavaná plocha a nádvorie
15 648
1/496
214. KN –C1642/17
zastavaná plocha a nádvorie
30
1/496
215. KN –C1642/18
zastavaná plocha a nádvorie
30
1/496
216. KN –C1642/20
zastavaná plocha a nádvorie
2 100
1/496
217. KN –C1642/21
zastavaná plocha a nádvorie
603
1/496
218. KN –C1642/22
zastavaná plocha a nádvorie
469
1/496
219. KN –C1642/23
zastavaná plocha a nádvorie
1 006
1/496
220. KN –C1642/24
zastavaná plocha a nádvorie
459
1/496
221. KN –C1642/25
zastavaná plocha a nádvorie
661
1/496
222. KN –C1642/26
zastavaná plocha a nádvorie
11 159
1/496
KN –C1642/27
zastavaná plocha a nádvorie
75
1/496
223.
224. KN –C1643/2
zastavaná plocha a nádvorie
3 309
1/496
225. KN –C1643/3
zastavaná plocha a nádvorie
194
1/496
226. KN –C1643/4
zastavaná plocha a nádvorie
44
1/496
227. KN –C1643/5
zastavaná plocha a nádvorie
60
1/496
228. KN –C1643/6
zastavaná plocha a nádvorie
4 161
1/496
229. KN –C1643/12
zastavaná plocha a nádvorie
10 014
1/496
230. KN –C1643/13
zastavaná plocha a nádvorie
1 137
1/496

6,23 €
1,85 €
1,90 €
0,17 €
0,65 €
1,96 €
1,29 €
0,08 €
0,55 €
1,05 €
Súp. hodnota
6,94
19,81
0,05
3,27
1,42
1,38
2,40
0,18
1,08
1,41
1,53
1,25
2,66
6,16
2,64
4,12
3,23
2,33
1,38
2,83
1,69
1,66
1,69
1,94
5,16
1,97
0,20
0,20
6,16
1,50
34,20
139,86
63,09
0,12
0,12
8,46
2,43
1,89
4,05
1,85
2,66
44,99
0,30
13,34
0,78
0,17
0,24
16,77
40,37
4,58

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

KN –C1643/20
KN –C1643/21
KN –C1643/22
KN –C1643/23
KN –C1643/24
KN –C1643/25
KN –C1643/26
KN –C 1643/27
KN –C 2018/3
KN –C 2018/4

zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
ostatná plocha
ostatná plocha

Konkurzy a reštrukturalizácie
15
400
1 428
53
33
28
48
9 673
12
9

Deň vydania: 04.03.2021

1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496

0,06
1,61
5,75
0,21
0,13
0,11
0,19
39
0,04
0,03

II. MÔŤOVÁ
LV č. 4928, okres: Zvolen, obec: Zvolen, katastrálne územie: Môťová
P.č
Parc. č.
Druh pozemku
Výmera m2
Spoluvl. podiel
170.
KN-E 500/6
ttp
671
75/17700
171.
KN-E 500/7
ttp
14
75/17700
172.
KN-E 500/8
ttp
15
75/17700

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

Súp. hodnota
0,08 €
0,00 €
0,00 €

III. RYBÁRE
LV č. 1133, okres: Zvolen, obec: Sliač, katastrálne územie: Rybáre
P.č
Parc. č.
Druh pozemku
Výmera m2
177.
KN-E 1788/2
ttp
22 730

Spoluvl. podiel
505/1796512

LV č. 4428 okres: Zvolen, obec: Zvolen, katastrálne územie: Zvolen
P.č. Parc. č.
Druh pozemku
Výmera m2
251. KN – C 3200/26
zastavaná plocha a nádvorie
134

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 ZKR

Spoluvl. podiel
1/72

Dôvod zapísania
§167h ods. 1 ZKR

Súp. hodnota
0,57 €
Súp. hodnota
3,72

Celková súpisová hodnota: 736,49 €
Vyššie identifikované súpisové zložky majetku boli publikované v Obchodnom vestníku č. 9/2019 zo dňa
14.01.2019 a v Obchodnom vestníku č. 7/2021 zo dňa 13.01.2021.
Podmienky ponukového konania:
·

·
·

·

·
·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica najneskôr v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo toto
oznámenie v Obchodnom vestníku reálne zverejnené;
ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke so zreteľným označením „PONUKA
3OdK/146/2018 NEOTVÁRAŤ“ a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, pričom lehota sa
považuje za zachovanú v prípade, ak je zásielka najneskôr v posledný deň lehoty doručená správcovi;
ponuka záujemcu musí obsahovať: a) presné označenie záujemcu (v prípade právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO; v prípade fyzickej
osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu), b) označenie majetku, o ktorého
kúpu má záujemca záujem; označenie musí byť zhodné s označením v súpise, c) ponúkanú kúpnu cenu,
d) kontaktné údaje záujemcu (tel. číslo, príp. email, e) dátum a podpis oprávnenej osoby;
záujemca je povinný súčasne so zaslaním ponuky zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s.,
inak sa na ponuku neprihliada, neúspešným záujemcom bude záloha vrátená do 10 kalendárnych dní
od vyhodnotenia ponúk a to na číslo účtu, z ktorého bola platba pripísaná na účet správcu;
záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní;
víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní vyššie uvedené ponukové podmienky
a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a bezodkladne informuje všetkých záujemcov ohľadom ich úspechu, resp. neúspechu
v ponukovom konaní;
predmety ponukového konania sa predávajú ako súbor nehnuteľností a nie jednotlivo,
predmety ponukového konania sa predávajú v stave v akom stoja a ležia; správca neznáša náklady
súvisiace s odovzdaním a prevodom majetku;
správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, môžete správcu kontaktovať na emailovej adrese office@akpp.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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alebo na telefónnom čísle 048/472 42 22.
V Banskej Bystrici, dňa 01.03.2021
JUDr. Marián Pataj, správca

K010943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Klačanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešť I 70, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/146/2018 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/146/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PONUKOVÉHO KONANIA (I. kolo)
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
Správca JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname
správcov vedenom MS SR pod číslom S 1540, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Klačanský, nar.
24.04.1979, trvale bytom Piešť I70, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Martin
Klačanský „CHILLOUT“ , s mistom podnikania Záhradná 856/9, 962 12 Detva, IČO: 40 143 872 (ďalej len ako
„dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZKR v spojení s ustanovením 167p ods. 1 ZKR
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka:
LV č. 1561 okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
parc. č.
druh pozemku
výmera m2
podiel dlžníka
právny dôvod zápisu
180. KN-E 1941
lesný pozemok
23 376
1/48
§167h ods. 1 ZKR
LV č. 1310 okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
parc. č.
druh pozemku
výmera m2
podiel dlžníka
právny dôvod zápisu
241. KN – E 1171
lesný pozemok
42 067
2142/1451520
§167h ods. 1 ZKR
242. KN - E 1203
lesný pozemok
331 464
2142/1451520
§167h ods. 1 ZKR
LV č. 954 okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
parc. č.
druh pozemku
výmera m2
podiel dlžníka
právny dôvod zápisu
243. KN – E 1086
lesný pozemok
270 777
75/17700
§167h ods. 1 ZKR
244. KN – E1088
lesný pozemok
36 553
75/17700
§167h ods. 1 ZKR
245. KN – E 1126
lesný pozemok
964 179
75/17700
§167h ods. 1 ZKR
LV č. 1546 okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
parc. č.
druh pozemku
výmera m2
podiel dlžníka
právny dôvod zápisu
246. KN – E 1867
lesný pozemok
7 265
1/16
§167h ods. 1 ZKR
LV č. 2853 okres: Zvolen, obec: Zvolenská Slatina, katastrálne územie: Zvolenská Slatina
parc. č.
druh pozemku
výmera m2
podiel dlžníka
právny dôvod zápisu
247. KN – E 1126
lesný pozemok
15 535
75/17700
§167h ods. 1 ZKR
248. KN – E 1134/1
lesný pozemok
573
75/17700
§167h ods. 1 ZKR
LV č. 1133 okres: Zvolen, obec: Sliač, katastrálne územie: Rybáre
parc. č.
druh pozemku
výmera m2
podiel dlžníka
právny dôvod zápisu
249. KN – E 1785/2
lesný pozemok
112 693
505/1796512
§167h ods. 1 ZKR
250. KN – E 1788/1
lesný pozemok
78 747
505/1796512
§167h ods. 1 ZKR

hodnota v €
741,-€
hodnota v €
37,01
589,80
hodnota v €
1.730,18
236,42
296,64
hodnota v €
32,96
hodnota v €
3,31
0,10
hodnota v €
48,27
12,13

Celková súpisová hodnota: 3.727,82€
Vyššie identifikované súpisové zložky majetku boli publikované v Obchodnom vestníku č. 9/2019 zo dňa
14.01.2019 a v Obchodnom vestníku č. 7/2021 zo dňa 13.01.2021.
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Podmienky ponukového konania:
·

·
·

·

·
·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica najneskôr v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo toto
oznámenie v Obchodnom vestníku reálne zverejnené;
ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke so zreteľným označením „PONUKA
3OdK/146/2018 NEOTVÁRAŤ“ a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, pričom lehota sa
považuje za zachovanú v prípade, ak je zásielka najneskôr v posledný deň lehoty doručená správcovi;
ponuka záujemcu musí obsahovať: a) presné označenie záujemcu (v prípade právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO; v prípade fyzickej
osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu), b) označenie majetku, o ktorého
kúpu má záujemca záujem; označenie musí byť zhodné s označením v súpise, c) ponúkanú kúpnu cenu,
d) kontaktné údaje záujemcu (tel. číslo, príp. email, e) dátum a podpis oprávnenej osoby;
záujemca je povinný súčasne so zaslaním ponuky zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s.,
inak sa na ponuku neprihliada, neúspešným záujemcom bude záloha vrátená do 10 kalendárnych dní
od vyhodnotenia ponúk a to na číslo účtu, z ktorého bola platba pripísaná na účet správcu;
záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní;
víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní vyššie uvedené ponukové podmienky
a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a bezodkladne informuje všetkých záujemcov ohľadom ich úspechu, resp. neúspechu
v ponukovom konaní;
predmety ponukového konania sa predávajú ako súbor nehnuteľností a nie jednotlivo,
predmety ponukového konania sa predávajú v stave v akom stoja a ležia; správca neznáša náklady
súvisiace s odovzdaním a prevodom majetku;
správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, môžete správcu kontaktovať na emailovej adrese office@akpp.sk
alebo na telefónnom čísle 048/472 42 22.
V Banskej Bystrici, dňa 01.03.2021
JUDr. Marián Pataj, správca

K010944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Michal Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 2362/28, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/537/2020 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/537/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA (I. kolo)
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“)
Správca JUDr. Marián Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný
v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1540, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Michal
Pecha, nar. 19.03.1969, trvale bytom Novohradská 2362/28, 984 01 Lučenec, pôvodne podnikajúci pod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obchodným menom Michal Pecha, s miestom podnikania Novohradská 2362/28, 984 01 Lučenec, IČO:
17 982 383 (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZKR v spojení s
ustanovením 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje I. kolo ponukového konania za účelom speňaženia nasledovného
majetku dlžníka:
P.
Súpis.
Popis
Deň zápisu Dôvod zápisu
č.
hodnota
Krátka guľová zbraň, CZ 100 prednostne určená na sebaobranu, kaliber 9 mm Luger, dĺžka
hlavne 95 mm, dva zásobníky na 13 nábojov. Telo zbrane je vyrobené z plastu, rok výroby
približne 2005. Technický stav zbrane je primeraný veku.
§ 167h ZKR majetok
1.
10.02.2021
120,- EUR
podliehajúci konkurzu
Zbraň sa aktuálne nachádza u dlžníka. V prípade úspešného speňaženia dlžník v súčinnosti
so správcom zbraň vydaná novému majiteľovi.
Dlhá guľová opakovacia zbraň SAKO 85 Bavarian, kaliber 308 W, dĺžka hlavne 56 cm,
zbrani chýba zásobník, rok výroby 2012. Zbraň bola používaná prevažne na poľovačkách
a pri výkone funkcie poľovníckeho hospodára, čomu zodpovedá aj jej opotrebenie a
§ 167h ZKR majetok
2. poškodenie.
10.02.2021
900,- EUR
podliehajúci konkurzu
Zbraň sa aktuálne nachádza u dlžníka. V prípade úspešného speňaženia dlžník v súčinnosti
so správcom zbraň vydaná novému majiteľovi.

Vyššie identifikované súpisové zložky majetku boli publikované v Obchodnom vestníku č.30/2021 zo dňa
15.02.2021.
Poznámka: Uvedené strelné zbrane sa zaraďujú ako zbrane kategórie C, ktoré podliehajú ohlasovacej povinnosti
a evidenčnej povinnosti. Zbrane kategórie C, strelivo do zbrane kategórie C môže v zmysle zákona č. 190/2003
Z.z. o strelných zbraniach a strelive nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ platného zbrojného preukazu
(skupiny D, E príp. na zberateľské účely sk. F), držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného
sprievodného listu.
Podmienky verejného ponukového konania:
·
·

·
·

hnuteľné veci uvedené vyššie sú predmetom speňažovania jednotlivo, teda ako samostatné hnuteľné
veci,
ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica najneskôr v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo toto
oznámenie v Obchodnom vestníku reálne zverejnené; na ponuky doručené po tomto termíne správca
nebude prihliadať. Ponuku nie je možné nijakým spôsobom meniť ani dopĺňať,
ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke so zreteľným označením „PONUKA
5OdK/537/2020 - NEOTVÁRAŤ“ a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, pričom lehota sa
považuje za zachovanú v prípade, ak je zásielka najneskôr v posledný deň lehoty doručená správcovi;
Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu
majetku:

pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
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III. IČO,
V. výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra;

pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
·
·

·

·
·
·
·
·
·

·
·

Ponuka musí obsahovať výšku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú hnuteľnú vec, o ktorú má
predkladateľ ponuky záujem a musí obsahovať uvedenie, na ktorú hnuteľnú vec sa konkrétna ponuka
vzťahuje,
Ponuka musí obsahovať aj fotokópiu príslušného platného zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej
licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu, prípadne uvedenie zákonného ustanovenia,
kedy sa predlžuje platnosť zbrojného preukazu počas vyhlásenej krízovej situácie v súvislosti s
ochorením COVID-19,
záujemca je povinný súčasne so zaslaním ponuky zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s.,
inak sa na ponuku neprihliada, do poznámky je potrebné uviesť konkurz Ing. Michal Pecha,
neúspešným záujemcom bude záloha vrátená do 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk a to na
číslo účtu, z ktorého bola platba pripísaná na účet správcu;
záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní;
víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní vyššie uvedené ponukové podmienky
a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu;
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a bezodkladne informuje všetkých záujemcov ohľadom ich úspechu, resp. neúspechu
v ponukovom konaní;
predmet ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží; správca neznáša náklady súvisiace
s odovzdaním a prevodom majetku, nadobúdateľ je povinný zabezpečiť prevzatie na svoje náklady;
správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
Správca oznámi prevod vlastníctva hnuteľnej veci (zbrane kategórie C), do siedmich dní od jeho
uskutočnenia policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nadobúdateľovi
vlastníctva zbrane; písomné ohlásenie musí obsahovať údaje uvedené v § 9 ods. 2 písm. a) až c) zákona
č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, výrobné číslo zbrane a dátum predaja.
10. Úspešný záujemca si prevezme hnuteľnú vec (zbraň) v takom stave, v akom sa momentálne
nachádza. Správca nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetnej hnuteľnej veci.
Úspešný záujemca, ako držiteľ hnuteľnej veci (zbrane), splnomocnený na tento úkon správcom v kúpnej
zmluve, bude povinný do 7 dní v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach
a strelive oznámiť nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie C policajnému útvaru, ktorý mu vydal
zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu a zároveň bude povinný v lehote 7 dní predložiť hnuteľnú vec
(zbraň) na zaevidovanie (§ 37) alebo ju odovzdať do úschovy policajnému útvaru (§39).

V Banskej Bystrici, dňa 01.03.2021
JUDr. Marian Pataj, správca
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K010945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Lanštiak Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5300/11, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1952
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/303/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/303/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. Ladislav Lanštiak, nar. 20.03.1952, bytom
Tulská 5300/11, 974 04 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Lanštiak, s
miestom podnikania Tulská 5300/11, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30 197 210 (ďalej ako „úpadca“), v súlade
s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja sú cenné papiere, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 236/2020 dňa 08.12.2020, K088419.
Konkrétne sa jedná o nasledovné cenné papiere:
Typ súpisovej zložky:
Cenné papiere
P.
Nominálna
Počet
č. Druh, forma, podoba cenného papiera, ISIN, emitent
hodnota
kusov
Družstevný podielnický list, na meno, zaknihované cenné papiere,
1 SK8110001671, Poľnohospodárske družstvo Senica, IČO: 0000203670
33,19 €
4

Súpisová
hodnota

Poznámka

132,76 €

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú nasledovné cenné papiere:
· Družstevný podielnický list, na meno, zaknihované cenné papiere, SK8110001671,
Poľnohospodárske družstvo Senica, IČO: 0000203670 – počet - 4 ks.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom
„Konkurz 5OdK/303/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
5OdK/303/2020 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
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10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K010946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Lanštiak Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5300/11, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1952
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/303/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/303/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. Ladislav Lanštiak, nar. 20.03.1952, bytom
Tulská 5300/11, 974 04 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Lanštiak, s
miestom podnikania Tulská 5300/11, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30 197 210 (ďalej ako „úpadca“), v súlade
s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú nehnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 195/2020 dňa 09.10.2020, K074020.
Konkrétne sa jedná o nasledovné nehnuteľné veci:
Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo
Druh pozemku
C-KN 3736/ 59
ostatná plocha

Pozemky
Výmera v m2
2441

LV č. Štát, obec, katastrálne územie
6607 SR, Banská Bystrica, Radvaň

Spoluvl. podiel
1/97

Hodnota v EUR*
242,59

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná nehnuteľná vec:
· pozemok parc. registra „C“ č. 3736/ 59 - ostatná plocha o výmere 2441 m², ktorý je evidovaný na
liste vlastníctva č. 6607 vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň, veľkosť vlastníckeho podielu 1/97
k celku.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom
„Konkurz 5OdK/303/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
5OdK/303/2020 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

LEGES Recovery k.s., správca

K010947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Cencerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 50/2, 962 61 Dobrý Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/363/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/363/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/363/2020 zo dňa 24.07.2020, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 148/2020 zo dňa 03.08.2020 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka – Slávka
Cencerová, nar. 18.04.1973, bytom Kpt. Nálepku 50/2, 962 61 Dobrá Niva, podnikajúci pod obchodným menom:
Slávka Cencerová, s miestom podnikania: M. Rázusa 2226/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 732 171 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Slávka Cencerová bol ustanovený za správcu dlžníka JUDr. Mário Keleti
so sídlom kancelárie: Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa. Účinky ustanovenia správcu nastali 04.08.2020.
JUDr. Mário Keleti, so sídlom Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S 1241, ako správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov preto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Slávka Cencerová, nar. 18.04.1973, bytom Kpt. Nálepku 50/2, 962
61 Dobrá Niva, podnikajúci pod obchodným menom: Slávka Cencerová, s miestom podnikania: M. Rázusa
2226/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 732 171 sa končí.
Na základe doručeného dlžníkovho Návrhu na vyhlásenie konkurzu, ním poskytnutej súčinnosti, ako aj na základe
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici
zo dňa 24.07.2020, sp. zn. 4OdK/363/2020, na majetok Slávka Cencerová, nar. 18.04.1973, bytom Kpt. Nálepku
50/2, 962 61 Dobrá Niva, podnikajúci pod obchodným menom: Slávka Cencerová, s miestom podnikania: M.
Rázusa 2226/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 732 171 zrušuje.
JUDr. Mário Keleti, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talpaš Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 823/6, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1964
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/568/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/568/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1969,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Igor Talpaš, nar. 18.02.1964, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš, toho času
bytom P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Igor Talpaš,
P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 10839801, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 01.03.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku Dlžníka, ich podali
Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.
V Banskej Bystrici, dňa 01.03.2021
TPS Trustees k. s.
Mgr. Michal Tomášik, komplementár
správca konkurznej podstaty

K010949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Kubacká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1502/2, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/133/2020 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/133/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Viera Kubacká, nar. 27.08.1943, bytom Severná č. 1502/2, 974 01
Banská Bystrica. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
majetku konkurznej podstaty. JUDr. Pavel Vrška správca
K010950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ábelová 59, 985 13 Ábelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/475/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/475/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Pavel Daniel, nar. 05. 04. 1977, trvale bytom
Ábelová 59, 985 13 Ábelová (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 5/2021 dňa 11.01.2021, K001091.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Osobné motorové vozidlo Renault 25, VIN: VF1B29B0501162045, ŠPZ: LC 961CY,
1 farba: strieborná metalíza svetlá, karoséria: AB hatchback 5 dv., kategória vozidla M1 použitá
1991
300,00 €

Poznámka
nepojazdné

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovné hnuteľné veci:
· Osobné motorové vozidlo Renault 25, VIN: VF1B29B0501162045, ŠPZ: LC 961CY, farba: strieborná
metalíza svetlá, karoséria: AB hatchback 5 dv., kategória vozidla M1, rok výroby 1991, nepojazdný,
nemá STK ani EK.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom
„Konkurz 5OdK/475/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 300,00 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
5OdK/475/2020 a priezvisko (resp. obchodné meno) záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Horoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižovec 15, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/281/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/281/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka: Igor Horoš, Nižovec 15, 960 01 Zvolen, nar.: 21.02.1962
(ďalej len „dlžník“) v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.

Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú nehnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 26/2021 dňa 09.02.2021.

Konkrétne sa jedná o nasledovné nehnuteľnosti:

Súpisová
položka
Pozemok

Pozemok

Pozemok

Popis nehnuteľnosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

parcela „C KN“ č. 320/61 o výmere 246 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, Štát: SR, Okres: Žiar nad Hornom, Obec: Trnavská Hora, 3/8
katastrálne územie: Jalná, zapísaný na LV č. 912
parcela „C KN“ č. 320/198 o výmere 8 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, Štát: SR, Okres: Žiar nad Hornom, Obec: Trnavská Hora, 3/8
katastrálne územie: Jalná, zapísaný na LV č. 912
parcela „C KN“ č. 402/66 o výmere 55 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, Štát: SR, Okres: Žiar nad Hornom, Obec: Trnavská Hora, 3/8
katastrálne územie: Jalná, zapísaný na LV č. 912

Dôvod
majetku

zapísania

majetok patriaci dlžníkovi
v čase
vyhlásenia
konkurzu
majetok patriaci dlžníkovi
v čase
vyhlásenia
konkurzu
majetok patriaci dlžníkovi
v čase
vyhlásenia
konkurzu

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je súbor vyššie uvedených nehnuteľných
vecí ako celku. Záujemca je povinný podať ponuku na všetky speňažované nehnuteľnosti. Na ponuky
týkajúce sa jednotlivých nehnuteľností sa nebude prihliadať.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 4OdK/281/2017 – záväzná ponuka nehnuteľnosti – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, pričom ponuka musí
byť doručená najneskôr do 12:00 hod. posledného dňa lehoty do kancelárie správcu. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna kúpna cena za nehnuteľnosti nie je stanovená.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku. K cenovej ponuke záujemca právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra nie starší ako 1
mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca
nadobudnúť predmetnú zložku majetku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj
súhlas druhého manžela s kúpou predmetného majetku. Záujemca pripojí aj kontaktné údaje – aktuálne
telefónne číslo a e – mail.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
4OdK/281/2017 – záloha za nehnuteľnosti – Igor Horoš a priezvisko alebo obchodné meno záujemcu. Na
ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu záväznú ponuku. V prípade viacerých záväzných ponúk od
jedného záujemcu sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
9. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 048 419 53 86, a to v
úradných hodinách správcu.
10. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
11. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
12. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného
ponukového konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky
ako víťaznej. Víťaz verejného ponukového konania je povinný prevziať predmet ponukového konania
v mieste jeho uskladnenia, prípade podľa pokynov správcu.
13. V prípade, že víťaz verejného ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v stanovenej lehote, alebo
nedoplatí zvyšnú časť kúpnej ceny, má sa za to, že nemá záujem so správcom uzatvoriť kúpnu zmluvu a
kaucia prepadne v prospech konkurznej podstaty. Správca je oprávnený osloviť nasledujúceho záujemcu
v poradí podľa výšky navrhnutej kúpnej ceny a následne ďalších záujemcov v poradí podľa výšky
navrhnutej kúpnej ceny, alebo ponúknuť predmet verejného ponukového konania v ďalšom kole
verejného ponukového konania.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
15. Predložením ponuky záujemca výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K010952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Zatyko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 398/31, 991 25 Čebovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1970
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/616/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/616/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka: Jozef Zatyko, nar. 24. 08. 1970, trvale bytom
Komenského 398/31, 991 25 Čebovce, obchodné meno Jozef Zatyko EUROTEX 24, s miestom podnikania
Komenského 398/31, 991 25 Čebovce, IČO: 40 449 319 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ustanovením § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu.

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je nehnuteľná vec, ktorá bola zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 100/2018 dňa 25.05.2018.

Konkrétne sa jedná o nasledovnú nehnuteľnosť:

Súpisová
položka
Pozemok

Popis nehnuteľnosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

parcela “C KN“ č. 226 o výmere 440 m2 , druh pozemku orná pôda, Štát:
SR. Okres: Veľký Krtíš, Obec: Čebovce, katastrálne územie: Čebovce, 3/10
zapísaný na LV č. 222

Dôvod zapísania majetku

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nehnuteľná vec – spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 3/10 k celku na vyššie uvedenej nehnuteľnosti.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 3OdK/616/2017 – záväzná ponuka nehnuteľnosť – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, pričom ponuka musí
byť doručená najneskôr do 12:00 hod. posledného dňa lehoty do kancelárie správcu. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna kúpna cena za nehnuteľnosti nie je stanovená.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku. K cenovej ponuke záujemca právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra nie starší ako 1
mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca
nadobudnúť predmetnú zložku majetku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj
súhlas druhého manžela s kúpou predmetného majetku. Záujemca pripojí aj kontaktné údaje – aktuálne
telefónne číslo a e – mail.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
3OdK/616/2017 – záloha za nehnuteľnosť – Jozef Zatyko a priezvisko alebo obchodné meno záujemcu.
Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu záväznú ponuku. V prípade viacerých záväzných ponúk od
jedného záujemcu sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
9. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 048 419 53 86, a to v
úradných hodinách správcu.
10. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
11. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
12. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného
ponukového konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ako víťaznej. Víťaz verejného ponukového konania je povinný prevziať predmet ponukového konania
v mieste jeho uskladnenia, prípade podľa pokynov správcu.
13. V prípade, že víťaz verejného ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v stanovenej lehote, alebo
nedoplatí zvyšnú časť kúpnej ceny, má sa za to, že nemá záujem so správcom uzatvoriť kúpnu zmluvu a
kaucia prepadne v prospech konkurznej podstaty. Správca je oprávnený osloviť nasledujúceho záujemcu
v poradí podľa výšky navrhnutej kúpnej ceny a následne ďalších záujemcov v poradí podľa výšky
navrhnutej kúpnej ceny, alebo ponúknuť predmet verejného ponukového konania v ďalšom kole
verejného ponukového konania.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
15. Predložením ponuky záujemca výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K010953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Petrová Zacharová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšanská 572, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/10/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/10/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. , správca konkurznej podstaty dlžníka Irena Petrová Zacharová, nar.
02.04.1973, trvale bytom Mníšanská 572, 049 16 Jelšava, korešpondenčná adresa Pekná Cesta 2, 810 02
Bratislava (ďalej len „dlžník“) v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu.

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je nehnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 134/2018 z 13.07.2018 pod č. K050211 v znení opravného podania pod č. K068539, zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 176/2020 z 11.09.2020.

Konkrétne sa jedná o nasledovnú nehnuteľnosť

Súpisová
položka
Pozemok

Popis nehnuteľnosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Parcela “C KN“ č. 634 o výmere 303 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, zapísaný na LV č. 598 Štát: SR, Okres: Revúca, Obec: Lubeník, 1/8
katastrálne územie: Lubeník,

Dôvod zapísania majetku

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase
vyhlásenia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Stavba so súpisným číslom 210, druh pozemku: bytový dom, vchod 2, 1.
poschodie, byt č. 4

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nehnuteľná vec – spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/8 k celku na vyššie uvedenej nehnuteľnosti.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 5OdK/10/2018 – záväzná ponuka nehnuteľnosť – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna kúpna cena za nehnuteľnosť nie je stanovená.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku. K cenovej ponuke záujemca právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží výpis z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a
fyzická osoba – nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť
predmetný majetok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého
manžela s kúpou predmetného majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
5OdK/10/2018, záloha na nehnuteľnosť – Irena Petrová Zacharová a priezvisko alebo obchodné meno
záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude
prihliadať.
8. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu záväznú ponuku. V prípade viacerých záväzných ponúk od
jedného záujemcu sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
9. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 048 419 53 86, a to
v úradných hodinách správcu, prípadne na e-mailovej adrese správcu sektretariat@spravcovska.sk.
10. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
11. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
12. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného
ponukového konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky
ako víťaznej. Víťaz verejného ponukového konania je povinný prevziať predmet ponukového konania
v mieste jeho uskladnenia, prípadne podľa pokynov správcu.
13. V prípade, že víťaz verejného ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v stanovenej lehote, alebo
nedoplatí zvyšnú časť kúpnej ceny, má sa za to, že nemá záujem so správcom uzatvoriť kúpnu zmluvu
a kaucia prepadne v prospech konkurznej podstaty. Správca je oprávnený osloviť nasledujúceho
záujemcu v poradí podľa výšky navrhnutej kúpnej ceny, alebo ponúknuť predmet verejného ponukového
konania v ďalšom kole verejného ponukového konania.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konania zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
15. Predložením ponuky záujemca výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K010954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Klimentová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Hradca Králové 375/4, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/571/2020S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/571/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Eva
Klimentová, nar. 02.11.1963, bytom Trieda Hradca Králové 375/4, 97404 Banská Bystrica , podnikajúca pod
obchodným menom : Eva Klimentová, Hlboká 3955/5, 97411 Banská Bystrica, IČO: 45243671 , (ďalej len
„Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M., M.Rázusa 32, 984
01 Lučenec, správca, zn. správcu: S 1484. (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 01.03.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Eva Klimentová, nar. 02.11.1963, bytom Trieda Hradca Králové 375/4, 97404
Banská Bystrica , podnikajúca pod obchodným menom : Eva Klimentová, Hlboká 3955/5, 97411 Banská Bystrica,
IČO: 45243671 . Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V
zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznamu .
Dňa 01.03.2021
JUDr. Zuzana Šimová, PhD. ,LL.M., správca

K010955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lupták Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kremnica ., 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1973
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/501/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 1. kolo
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LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka Branislav Lupták, nar. 16. 10. 1973, trvale bytom mesto Kremnica, 967 01 Kremnica, obchodné
meno - Branislav Lupták, s miestom podnikania Továrenská 648/5, 967 01 Kremnica, IČO - 37393600,
ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

por.č.
1.

HNUTEĽNÝ MAJETOK
popis
Motorové vozidlo Škoda Octavia

stav
ŠPZ: ZH 581 BC

súp. hodnota
300,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKALupták - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica tak, aby
bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

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

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného
zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba: úradne
osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK62
1100 0000 0029 4104 8312, VS: 16101973. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;

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

LICITOR recovery, k.s., správca
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K010956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stračina Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dekýš 92, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1975
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/976/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/976/2019
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
V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Stračina, nar.07.10.1975, trvale
bytom Dekýš 92, 969 01 Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Mirosla Stračina –
REMITO, s miestom podnikania: Dolná 899/22 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 41914007 sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K010957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Resutík Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 135 / 10, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1965
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/13/2021 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/13/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

POZEMKY
Deň zápisu: 26.2.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu, pozemky
Súpisová hodnota: 1 130,15 EUR
Názov *
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík

Druh
Výmera
pozemku * [m2]

Obec

Názov
Spoluvlastnícky
Číslo listu Číslo Spoluvlastnícky
cena
katastrálneho
podiel úpadcu v
vlastníctva parcely podiel úpadcu
EUR/m2
územia
m2

Súpisová
hodnota
[EUR]

trvalý
trávny
porast

163

Lom nad Lom nad
Rimavicou Rimavicou

644

333/811

6200/2469024

0

0,04

0,01637246

lesný
pozemok

10

Látky

Látky

1721

333/111

6200/2469024

0

0,5

0,012555568

lesný
pozemok

622736 Látky

Látky

1721

333/311

6200/2469024

1 564

0,5

781,8804072
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lesný
pozemok

13775

Látky

Látky

1721

333/411

6200/2469024

35

0,5

17,29529465

lesný
pozemok

385

Látky

Látky

1721

333/611

6200/2469024

1

0,5

0,48338936

zastavaná
plocha a 661
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/32

50/15456

2

1,03

2,202478002

vodná
plocha

31

Látky

Látky

1724

333/33

50/15456

0

0,03

0,00300854

zastavaná
plocha a 30
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/34

50/15456

0

1,03

0,09996118

trvalý
trávny
porast

5855

Látky

Látky

1724

333/36

50/15456

19

0,04

0,757634576

trvalý
trávny
porast

37

Látky

Látky

1724

333/38

50/15456

0

0,04

0,004787785

trvalý
trávny
porast

16509

Látky

Látky

1724

333/39

50/15456

53

0,04

2,136257764

trvalý
trávny
porast

374

Látky

Látky

1724

333/40

50/15456

1

0,04

0,048395445

zastavaná
plocha a 4049
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/41

50/15456

13

1,03

13,49142728

trvalý
trávny
porast

Látky

Látky

1724

333/42

50/15456

45

0,04

1,811464803

zastavaná
plocha a 69
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/43

50/15456

0

1,03

0,229910714

zastavaná
plocha a 3460
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/44

50/15456

11

1,03

11,52885611

zastavaná
plocha a 1513
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/45

50/15456

5

1,03

5,041375518

trvalý
trávny
porast

Látky

Látky

1724

333/46

50/15456

226

0,04

9,035326087

zastavaná
plocha a 103
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/47

50/15456

0

1,03

0,343200052

vodná
plocha

Látky

Látky

1724

333/48

50/15456

3

0,03

0,083462733

Látky

Látky

1724

333/49

50/15456

3

1,03

3,47198499

Látky

Látky

1724

333/50

50/15456

2

1,03

2,145833333

13999

69825

860

zastavaná
plocha a 1042
nádvorie
zastavaná
plocha a 644
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Dušan
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Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"

plocha a
nádvorie
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644

Látky

Látky

1724

333/50

50/15456

2

1,03

2,145833333

zastavaná
plocha a 301
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/52

50/15456

1

1,03

1,002943841

zastavaná
plocha a 390
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/53

50/15456

1

1,03

1,299495342

trvalý
trávny
porast

Látky

Látky

1724

333/54

50/15456

15

0,04

0,619047619

zastavaná
plocha a 86
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/55

50/15456

0

1,03

0,286555383

zastavaná
plocha a 54
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/56

50/15456

0

1,03

0,179930124

trvalý
trávny
porast

597

Látky

Látky

1724

333/57

50/15456

2

0,04

0,077251553

lesný
pozemok

1147

Látky

Látky

1725

333/31

50/15456

4

0,5

1,855266563

lesný
pozemok

172

Látky

Látky

1725

333/35

50/15456

1

0,5

0,27820911

lesný
pozemok

537

Látky

Látky

1725

333/37

50/15456

2

0,5

0,86859472

lesný
pozemok

29

Látky

Látky

1725

333/51

50/15456

0

0,5

0,04690735

lesný
pozemok

90

Látky

Látky

1725

333/203

50/15456

0

0,5

0,145574534

lesný
pozemok

22410

Látky

Látky

1725

333/403

50/15456

72

0,5

36,24805901

lesný
pozemok

22733

Látky

Látky

1725

333/503

50/15456

74

0,5

36,77050983

lesný
pozemok

17012

Látky

Látky

1725

333/603

50/15456

55

0,5

27,51682195

lesný
pozemok

32

Látky

Látky

1725

333/803

50/15456

0

0,5

0,051759834

lesný
pozemok

82

Látky

Látky

1725

333/903

50/15456

0

0,5

0,132634576

trvalý
trávny
porast

19299

Látky

Látky

2456

333/58

50/15456

62

0,04

2,497282609

trvalý
trávny
porast

91133

Látky

Látky

2456

333/59

50/15456

295

0,04

11,79257246

4784
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porast
zastavaná
plocha a 450
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/61

50/15456

1

1,03

1,499417702

zastavaná
plocha a 347
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/62

50/15456

1

1,03

1,15621765

zastavaná
plocha a 374
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/63

50/15456

1

1,03

1,246182712

zastavaná
plocha a 2101
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/64

50/15456

7

1,03

7,000614648

trvalý
trávny
porast

21

Látky

Látky

2456

333/65

50/15456

0

0,04

0,002717391

trvalý
trávny
porast

12469

Látky

Látky

2456

333/103

50/15456

40

0,04

1,613483437

zastavaná
plocha a 320
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/303

50/15456

1

1,03

1,066252588

zastavaná
plocha a 687
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/703

50/15456

2

1,03

2,289111025

trvalý
trávny
porast

2558

Látky

Látky

620

695

6200/2469024

6

0,04

0,25693714

záhrada

592

Látky

Látky

620

696

6200/2469024

1

1,03

1,531176605

zastavaná
plocha a 980
nádvorie

Látky

Látky

620

697/1

6200/2469024

2

1,03

2,534718028

trvalý
trávny
porast

6986

Látky

Látky

1720

333/74

6200/2469024

18

0,04

0,701705573

ostatná
plocha

10826

Látky

Látky

1720

333/711

6200/2469024

27

1,03

28,00087487

trvalý
trávny
porast

220151 Látky

Látky

2599

333/3

50/15456

712

0,04

28,48744824

trvalý
trávny
porast

9265

Látky

Látky

2598

333/75

6200/2469024

23

0,04

0,930618686

trvalý
trávny
porast

30578

Látky

Látky

2598

333/211

6200/2469024

77

0,04

3,071393219

trvalý
trávny
porast

47415

Látky

Látky

2597

333/511

6200/2469024

119

0,04

4,762577979

Látky

Látky

2596

333/66

6200/2469024

0

1,03

0,152600371

zastavaná
plocha a 59
nádvorie
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trvalý
trávny
porast

442

Látky

Látky

2596

333/67

6200/2469024

1

0,04

0,044396488

trvalý
trávny
porast

11912

Látky

Látky

2596

333/68

6200/2469024

30

0,04

1,196495389

zastavaná
plocha a 822
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/69

6200/2469024

2

1,03

2,126059407

zastavaná
plocha a 1084
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/70

6200/2469024

3

1,03

2,803708513

zastavaná
plocha a 656
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/71

6200/2469024

2

1,03

1,696709211

zastavaná
plocha a 774
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/72

6200/2469024

2

1,03

2,001909953

trvalý
trávny
porast

147420 Látky

Látky

2596

333/73

6200/2469024

370

0,04

14,80753445

trvalý
trávny
porast

12365

Látky

Látky

2596

333/811

6200/2469024

31

0,04

1,241996767

zastavaná
plocha a 89
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/911

6200/2469024

0

1,03

0,23019378

trvalý
trávny
porast

2890

Látky

Látky

2596

333/913

6200/2469024

7

0,04

0,290284728

trvalý
trávny
porast

385378 Látky

Látky

2521

333/11

6200/2469025

968

0,04

38,70910715

trvalý
trávny
porast

37870

Látky

2744

333/60

50/15456

123

0,04

4,900362319

Látky

K010958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Bruchterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie 130, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/27/2021 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/27/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ľudmila Bruchterová, nar. 18.01.1962, trvale bytom Jasenie 130, 976 75 Jasenie, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica počas stránkových hodín v dňoch
pondelok až piatok od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka 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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nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese správcu alebo na tel. čísle: 0903
922 438 alebo mailom: skp.jandova@gmail.com.

JUDr. Jana Jandová, správca

K010959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Bruchterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie 130, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/27/2021 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/27/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Ľudmila
Bruchterová, nar. 18.01.1962, trvale bytom Jasenie 130, 976 75 Jasenie, č. k. 4OdK/27/2021, týmto v súlade
s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky nasledovne: číslo
účtu: SK2011110000001055455007, BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Jana Jandová, správca

K010960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machavová Daša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1568/23, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1984
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/438/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/438/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Daša
Machavová, nar. 15. 11. 1984, trvale bytom Školská 1568/23, 962 05 Hriňová, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Daša Machavová, nar. 15. 11. 1984, trvale bytom Školská 1568/23, 962 05
Hriňová sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Daša Machavová, nar. 15. 11. 1984, trvale bytom Školská 1568/23, 962
05 Hriňová v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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LICITOR recovery, k.s., správca

K010961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Bruchterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie 130, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/27/2021 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/27/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ľudmila Bruchterová, nar.
18.01.1962, trvale bytom Jasenie 130, 976 75 Jasenie (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/27/2021 zo dňa 08.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Ľudmila Bruchterová, date of birth 18.01.1962, residency at Jasenie 130, 976 75 Jasenie
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 4OdK/27/2021 dated on 08th of February 2020, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2021 dňa
16.02.2021. Dňom 17.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 31/2021 on
16th of February 2021. Bankruptcy was declared on 17th of February 2021.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. §
199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with § 199 sec. 9
BRA).

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Jana Jandová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Jana Jandová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 18.02.2021.
The date 18th of February 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Jana Jandová, správca
JUDr. Jana Jandová, trustee

K010962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrovo 131/55, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/573/2020 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/573/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.12.2020, sp. zn. 4OdK/573/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 250/2020 zo dňa 30.12.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Branislav Harvan,
nar. 19.07.1998, trvale bytom Vydrovo 131/55, 976 52 Čierny Balog (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (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,
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že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Branislav Harvan, nar. 19.07.1998, trvale
bytom Vydrovo 131/55, 976 52 Čierny Balog končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K010963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Vojteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pondelok 173, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/451/2020 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/451/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca dlžníka: Viera Vojteková, nar. 26.04.1953, trvale bytom Pondelok 173, 980 13
Hrnčiarska Ves, týmto v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení:

Vyhlasuje verejné ponukové konanie a vyzýva záujemcov na predloženie záväzných ponúk.

Predmetom ponukového konania sú nasledovné nehnuteľnosti, resp. spoluvlastnícke podiely k nim, zapísané do
zoznamu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

1.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 133/1 Výmera: 446644 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 133/2 Výmera: 250 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 5,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

3.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 133/3 Výmera: 461 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 5,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

4.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 133/4 Výmera: 931 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 5,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

5.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 133/5 Výmera: 398 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 5,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 133/6 Výmera: 59 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 5,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

7.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 133/7 Výmera: 342 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 5,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

8.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 133/8 Výmera: 264 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 5,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

9.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 149/1 Výmera: 28269 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

10.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 149/2 Výmera: 321 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 5,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

11.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 399 Výmera: 24414 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

12.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 400 Výmera: 7224 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

13.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 512 Výmera: 285654 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

14.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Parcelné číslo: 539 Výmera: 6510 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
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Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

15.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 540 Výmera: 188450 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

16.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 542 Výmera: 140032 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

17.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 566 Výmera: 8231 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

18.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 568 Výmera: 52619 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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19.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 652 Výmera: 21034 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

20.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 673 Výmera: 24230 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

21.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 720 Výmera: 10545 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

22.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 732 Výmera: 8122 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

23.
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Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 746 Výmera: 21401 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

24.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 749 Výmera: 30222m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

25.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 765 Výmera: 2034 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

26.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 790 Výmera: 5220m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

27.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok
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Parcelné číslo: 817 Výmera: 75443 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

28.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok
Parcelné číslo: 869 Výmera: 289174 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

29.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 874 Výmera: 21840 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

30.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 874 Výmera: 21840 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

31.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 874 Výmera: 21840 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

32.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok
Parcelné číslo: 892 Výmera: 107080 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

33.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 908 Výmera: 54590 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

34.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 923 Výmera: 124456 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

35.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok
Parcelné číslo: 925 Výmera: 16730 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021
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36.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 948 Výmera: 28776 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

37.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 973 Výmera: 30006 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

38.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 1010/1 Výmera: 30011 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

39.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 1010/23 Výmera: 950 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

40.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok

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

269

Obchodný vestník 43/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2021

Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 1056 Výmera: 3237 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 680 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

41.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 868/2 Výmera: 148648 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1710
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/207
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

42.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 868/3 Výmera: 599742 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1711
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/207
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

43.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 868/23 Výmera: 113251 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1711
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/207
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

44.
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Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok
Parcelné číslo: 1028/35 Výmera: 40 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 2003
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

45.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok
Parcelné číslo: 1028/37 Výmera: 226 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 2003
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

46.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 464/1 Výmera: 57959 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 2003
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

47.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Parcelné číslo: 464/11 Výmera: 28 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 2003
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 5,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021
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48.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 464/12 Výmera: 1328 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 2003
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

49.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 464/13 Výmera: 112 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 2003
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 5,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

50.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 464/14 Výmera: 98 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 2003
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 9/1750
Súpisová hodnota: 5,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

51.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 868/21 Výmera: 71488 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1713

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/207
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

52.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Parcelné číslo: 127 Výmera: 697 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1836
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 3/18
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

53.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Parcelné číslo: 128 Výmera: 388 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1837
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/5
Súpisová hodnota: 15,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

54.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Parcelné číslo: 130 Výmera: 371 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1837
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/5
Súpisová hodnota: 15,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

55.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: orná pôda
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Parcelné číslo: 308 Výmera: 515 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1837
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/5
Súpisová hodnota: 15,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

56.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 868/11 Výmera: 10443m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1712
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/207
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

57.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 868/12 Výmera: 27211 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1712
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/207
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

58.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 868/19 Výmera: 6414 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1712
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/207
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

59.
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Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 868/20 Výmera: 294955 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1712
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/207
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

60.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 868/22 Výmera: 11637 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1712
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/207
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

61.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 868/24 Výmera: 1298 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Podkriváň
Katastrálne územie: Podkriváň Číslo listu vlastníctva: 1712
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/207
Súpisová hodnota: 5,- EUR Dátum zapísania: 05.02.2021

I.

Podmienky verejného ponukového konania

Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správcu: JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, tel.: +421 45 5410751, prípadne prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: office@akdlhopolec.sk
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK68 1100 0000 0029 2083 1367, VS 5412020.
Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 90 % súpisovej hodnoty.
Záväzná ponuka musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.

II. Termín a miesto predkladania ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie: JUDr. Ivan
Dlhopolec, sídlo kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku (prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk je kalendárny deň
nasledujúci po dni zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku).
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do kancelárie správcu na vyššie uvedenú adresu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie – Viera Vojteková – NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do ukončenia 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.

III. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň otváranie
obálok so záväznými ponukami.

IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je
súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.

V. Iné skutočnosti
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude
záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu
po skončení ponukového konania. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ZKR.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K010964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Greško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 75, 962 41 Bzovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/435/2020 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/435/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 20.10.2020, č. k.: 4OdK/435/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 206/2020 zo dňa 26.10.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Július Greško,
nar. 18.08.1981, bytom č. 75, 962 41 Bzovík, občan SR (ďalej len "úpadca"), do funkcie správcu úpadcu bol
ustanovený JUDr. Ivan Dlhopolec, správca so sídlom správcovskej kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen,
značka správcu S1475 (ďalej len "správca") a zároveň súd rozhodol o oddĺžení úpadcu.
Týmto oznamujem, že správca v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 25.01.2021 predložil súdu
podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k
speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu a v obchodnom vestníku č. 245/2020 zo dňa
21.12.2020 som zverejnil súpis majetku všeobecnej podstaty.
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. Ivan Dlhopolec, správca

K010965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Galátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bodona 1649/6, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/575/2020 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/575/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva (ďalej
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.12.2020, pod č. k. 4OdK/575/2020
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Veronika Galátová, nar. 12.11.1987,
trvale bytom J. Bodona 1649/6,979 01 Rimavská Sobota, podnikajúci pod obchodným menom: Veronika
Galátová, J. Bodona 1649/6, 979 01Rimavská Sobota, IČO: 46984127 (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie
však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu
na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.„
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
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v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Veronika Galátová, nar. 12.11.1987, trvale bytom
J. Bodona 1649/6,979 01 Rimavská Sobota, podnikajúci pod obchodným menom: Veronika Galátová, J.
Bodona 1649/6, 979 01Rimavská Sobota, IČO: 46984127, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 01.03.2021
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K010966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Hudecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 172 172, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1972
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/384/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/384/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca
úpadcu: Adriana Hudecová, nar. 17. 03. 1972, trvale bytom 172 Panické Dravce, 985 32 Veľká nad Ipľom v
súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných
hodinách 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Banskej Bystrici, 01.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K010967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Hudecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 172 172, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1972
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/384/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/384/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
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Adriana Hudecová, nar. 17. 03. 1972, trvale bytom 172 Panické Dravce, 985 32 Veľká nad Ipľom (ďalej len
"úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/384/2020 zo dňa
18.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 164/2020 zo dňa 25.08.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej 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: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
4OdK/384/2020. 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). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). 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 pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
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námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). 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 (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Adriana Hudecová, born on 17.03.1972, lives in Panické Dravce 172, 985 32
Veľká nad Ipľom (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/384/2020 dated on 18th of August 2020 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in
Commercial bulletin of Slovak republic No. 164/2020 on 25th of August 2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, to the No. 4OdK/384/2020.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
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against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Banskej Bystrici, dňa 01.03.2021
In Banská Bystrica, on 1st of March 2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K010968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Hudecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 172 172, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1972
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/384/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/384/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: : Adriana Hudecová, nar. 17. 03. 1972, trvale bytom 172 Panické Dravce, 985 32 Veľká nad
Ipľom v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/384/2020 týmto v súlade
s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
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b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Banskej Bystrici, dňa 01.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K010969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučerová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/33/2021 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/33/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Katarína Kučerová, nar. 7.9.1961, trvale bytom Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota,
oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných
dňoch v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na
telefónnom čísle: 0908 391 719, alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy:
ak.kotleba@gmail.com.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K010970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučerová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/33/2021 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/33/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Katarína Kučerová, nar. 7.9.1961, trvale bytom Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota,
týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b), ods. 11 a ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania vo výške podľa ustanovenia §
32 ods. 19 ZKR, nasledovne: číslo účtu IBAN: SK76 1100 0000 0026 2148 0202, účet vedený v Tatra banka,
a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Ivan Kotleba, správca
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K010971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Dováľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica maloveská 2247/54, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/494/2020 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/494/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Eva Dováľová, nar. 12.05.1953, trvale bytom Ulica maloveská 2247/54, 984 01 Lučenec,
obchodné meno: Eva Dováľová-DOVAST, s miestom podnikania Maloveská 54, 984 01 Lučenec, IČO:
34 680 012 v zmysle ust. § 167v ods.2 č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že sa do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K010972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aladár Kaločay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. M. Daxnera 906, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1248/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1248/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Aladár Kaločay, nar. 03.06.1952,trvale bytom mesto Hnúšťa,
981 01 Hnúšťa, na korešpondenčnej adrese Š. M. Daxnera 906, 981 01 Hnúšťa, ktorá vec je vedená na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/1248/2019, vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na
nasledovný majetok dlžníka:
1. súpisová zložka majetku nehnuteľná vec - pozemok
okres Rimavská Sobota, obec Hnúšťa, k.ú. Hnúšťa
LV 1338, parcela CKN 1413,
o výmere 90 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
spoluvlastnícky podiel: 1/18
odhadovaná hodnota: 190,- EUR
dátum zapísania do súpisu: 20.04.2020
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dôvod zapísania do súpisu: súčinnosť 3. osoby
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej nehnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 14 kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s
označením „ponukové konanie 2OdK/1248/2019– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať: · navrhovanú kúpnu cenu, · správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny
výpis z obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia,
platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie
zálohy, · slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) na vyššie uvedenej nehnuteľnej
veci spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o nadobudnutie nehnuteľnej veci – pozemku
okres Rimavská Sobota, obec Hnúšťa, k.ú. Hnúšťa, LV 1338, parcela CKN 1413, o výmere 90 m2, druh pozemku:
Zastavaná plocha a nádvorie spoluvlastnícky podiel: 1/18“) · ponúkanú kúpnu cenu za nehnuteľnú vec v mene
euro; · e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia podpis záujemcu,
(osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo osoby oprávnenej konať v
mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny
preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]); spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca
povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia
občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny na
bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu so správou pre prijímateľa:
„2OdK/1248/2019 parcela CKN 1413“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v deň skončenia
lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
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JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K010973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 111, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.5.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/309/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/309/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle § 167v, ods.1, ZKR oznamuje, že konkurz končí, pretože nebol zistený žiadny majetok úpadcu,
ktorý podlieha konkurzu a preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K010974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vidlička Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 375 / 7, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1963
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/262/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/262/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Jozef Vidlička, nar. 09.12.1963, Lesná 375/7, 094 12
Vechec, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa
17.02.2021 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok od veriteľa
s celkovou prihlásenou sumou takto:
Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803
Prihlásená celková suma pohľadávky:
5.838,25,- Eur
Správca v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal tieto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
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SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár

K010975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kaleja Januv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 427, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/290/2020 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/290/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Ing. Jarmila Lišivková, správca majetku dlžníka: Marek Kaleja Januv, Jarovnice 427, 082 63 Jarovnice, so sídlom
kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, tel.: 0910 939 297, e-mail:
jarmila.lisivkova@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.: 3OdK/290/2020,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.

Kolo: Druhé

Predmet: Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo škoda fabia 6y scasyx01fm5, farba modrá, druh: AB
hatchback 5dv., ŠPZ: SB806CA, VIN: TMBPF16Y723499915, rok výroby 2002, opotrebenie: nepojazdné –
vhodné na súčiastky, umiestnenie: Jarovnice 427. Súpisová hodnota 300,- EUR, súpisová zložka č. 1 súpisu
konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa 14.01.2021 pod značkou
K002124.

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 1. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. 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.

Miesto predkladania ponúk: Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové kolo–3OdK/290/2020–NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
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Náležitosti ponuky:

- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,

- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,

- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis
zo živnostenského registra,
v prípade fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako
tri mesiace,

- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),

- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,

- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,

- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená
bude vrátená zábezpeka.

ako úspešná,

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0051 3435 7462

Poučenie správcu: 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.

Ing. Jarmila Lišivková - správca

K010976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Pištová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 164/8, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/31/2021 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/31/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 25.02.2021, sp. zn. 2OdK/31/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Daniela Pištová, nar. 19.01.1987, trvale bytom Partizánska 164/8, 059 01 Spišská Belá, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Daniela Pištová, IČO: 43 358 012, s miestom podnikania Partizánska
164/8, 059 01 Spišská Belá. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Katarína Duláková,
správca so sídlom kancelárie Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa, zn. správcu: S1955.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku úpadcu oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa počas
pracovných dní, v čase od 08:00 do 14:00 hod..
Nahliadnutie
do
spisu
je
potrebné
vopred
dohodnúť
prostredníctvom
salonova.katarina@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0948 049 187.

e-mailovej

adresy

JUDr. Katarína Duláková, správca

K010977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Pištová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 164/8, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/31/2021 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/31/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu: Daniela Pištová, nar. 19.01.1987, trvale bytom
Partizánska 164/8, 059 01 Spišská Belá, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Daniela Pištová,
IČO: 43 358 012, s miestom podnikania Partizánska 164/8, 059 01 Spišská Belá, týmto v súlade s § 167l v
spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ZKR) týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej
pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK34 0900 0000
0051 6321 6271.Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, v správe pre adresáta: Pištová - 31/2021.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie : 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 s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. 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 v zmysle §-u 32
ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K010978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Braun Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žakovce 30, 059 73 Žakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/26/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/26/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 4OdK/26/2019 zo dňa 25.11.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Róbert Braun, nar. 7.6.1967, Žakovce 30, 059 73 Žakovce a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol
ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov. Uvedené uznesenie bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 232/2019 zo dňa 2.12.2019 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie pod podaním
K102075 a právoplatnosť a vykonateľnosť nadobudlo dňa 3.12.2019.
Týmto ako správca dlžníka Róbert Braun, nar. 7.6.1967, Žakovce 30, 059 73 Žakovce, oznamujem, že postupom
podľa ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) som zistil
majetok dlžníka, ktorý som následne zapísal do súpisu všeobecnej podstaty - súpisová zložka majetku pod por. č.
1: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská republika, Okres: Bratislava II, Obec: Bratislava, m.č.
Podunajské Biskupice, Katastrálne územie: Podunajské Biskupice, List vlastníctva: 5692, parcela: EKN č. 100
trvalé trávne porasty o výmere 478 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/10-ina (47,8 m2), súpisová hodnota:
1434,- € - zverejnené v OV SR č. 1/2020 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie pod č. K 000369. Predmetný
nehnuteľný majetok bol následne v 1. kole ponukového konania odpredaný úspešnému záujemcovi za najvyššiu
ponuku.
Vzhľadom na výšku nákladov proti podstate, nemožno z príjmu získaného speňažením konkurznej podstaty
pokryť náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Róbert Braun,
nar. 7.6.1967, Žakovce 30, 059 73 Žakovce sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
4OdK/26/2019 zo dňa 25.11.2020 na majetok dlžníka: Róbert Braun, nar. 7.6.1967, Žakovce 30, 059 73
Žakovce, zrušuje.

V Prešove, 1.3.2021
JUDr. Miloš Hnat, 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

289

Obchodný vestník 43/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2021

K010979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balent - Novak Milan, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 40, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1966
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/418/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/418/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

HMG Recovery, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Blagoevova
9, 851 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, správca dlžníka: Ing. Milan Balent-Novák, nar. 30.07.1966, bytom Čaklov 40, 094 35 Čaklov (ďalej aj ako
len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
oznamuje, že z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Prešove, dňa 01.03.2021

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

K010980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potočňák Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská Nová Ves 164, 080 05 Ruská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1987
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/626/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/626/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
úpadcu Pavol Potočňák, IČO: 46 216 812, nar.: 06.05.1987, trvale bytom 080 05 Ruská Nová Ves 164,
Slovenská republika v zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zverejňujem súpis všeobecnej podstaty:

Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Motorové vozidlo evidenčnej značky PO358AP, Továrenská
TMBACA200L0190788, Druh vozidla: osobné, Farba: biela, stav: neznámy

značka:

ŠKODA

135,

VIN:

Súpisná hodnota: 200 EUR
Deň zaradenia: 28.02.2021
M&L insolvency, k.s., správca

K010981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Billý Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokytov 130, 086 01 Rokytov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1958
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/201/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/201/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 4. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
183 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Štefan Billý, nar.: 06.03.1958, trvale bytom Rokytov 130, 086
01 Rokytov, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 4. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na
predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Motorové vozidlo značky ŠKODA FABIA COMBI 6Y, evidenčné číslo BJ855BS, VIN:
TMBJB16Y833631793, rok výroby 2002, farba: modrá, nachádza sa v mieste trvalého pobytu dlžníka, podľa
vyjadrenie dlžníka je motorové vozidlo nepojazdné
Súpisná hodnota: 500 EUR
Deň zaradenia: 10.07.2020
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty
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dňa 10.07.2019. Súpis majetku bol zverejnený dňa 19.11.2020 v Obchodnom vestníku číslo 223/2020.

Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 3. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 4OdK/201/2019 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v VÚB a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK27 0200 0000 0041 3477 9855 zábezpeku vo výške
ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol záujemca
uvedie „42012019“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie
Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
14. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
15. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.
K010982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terjan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 106, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1988
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/170/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/170/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 4. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
183 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Jozef Terjan, IČO: 51 313 260, nar.: 14.04.1988, trvale bytom
Stakčínska Roztoka 106, 067 61 Stakčínska Roztoka, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto
konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 4. kolo verejného ponukového
konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku
označenej ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo
W0L0XCF6826123415,

značky

OPEL

CORSA-C

1.2

16v,

evidenčné

číslo

SV016BB,

VIN:

Stav vozidla: vyradené z cestnej premávky
Súpisová hodnota: 300 EUR
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
03.03.2020. Súpis majetku bol zverejnený dňa 19.11.2020 v Obchodnom vestníku číslo 223/2020.

Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 4. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 4OdK/170/2019 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v VÚB a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK27 0200 0000 0041 3477 9855 zábezpeku vo výške
ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol záujemca
uvedie „41702019“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie
Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
14. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
15. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slivka Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 386/22, 093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1983
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/132/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/132/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 4. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
183 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Róbert Slivka, nar. 06.10.1983, IČO: 45 548 749, Cintorínska
386/22, 093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc
v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 4. kolo verejného ponukového konania
(ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej
ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky PEUGEOT 307 SW, evidenčné číslo VT949CJ, VIN: VF33ERHSB82990682
Stav opotrebovanosti: auto nemá platnú emisnú ani technickú kontrolu
Súpisová hodnota: 600 EUR
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty
dňa 08.08.2020, súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku pod číslom 223/2020 dňa 19.11.2020.

Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 4. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 3OdK/132/2020 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v VÚB a. s., číslo bankového účtu (IBAN): SK27 0200 0000 0041 3477 9855 zábezpeku vo výške
ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol záujemca
uvedie „31322020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie
Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
14. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
15. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.
K010984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husárová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 136, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/404/2020 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/404/2020
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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Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 5OdK/404/2020 zo dňa 13.11.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 224/2020 zo dňa 20.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka : Martina
Husárová, nar. 16.10.1990, trvale bytom 082 63 Jarovnice 136 a týmto Uznesením som bola ustanovená do
funkcie správcu Dlžníka.
Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca týmto
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR). Týmto oznámením sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K010985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strišovský Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 788 / 6, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1993
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/313/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/313/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca úpadcu Filip
Strišovský, nar.: 23.08.1993, trvale bytom Mierová 788/6, 059 01 Spišská Belá, Slovenská republika v zmysle
ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňujem súpis všeobecnej podstaty:

Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Motorové vozidlo evidenčnej značky KK381AV, Továrenská značka: AUDI Q6 QUATRO, VIN:
WAUZZZ4AZTN061009, Druh vozidla: osobné, Farba: čierna, stav: neznámy, vyradené z cestnej premávky
Súpisná hodnota: 200 EUR
Deň zaradenia: 28.02.2021
M&L insolvency, k.s., správca

K010986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velické námestie 1185 / 34, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1977
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/352/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/352/2020

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

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
úpadcu František Gábor, IČO: 46 028 404, nar.: 24.07.1977, rodné číslo: XXXXXXXXXX, trvale bytom Velické
námestie 1185/34, 058 01 Poprad v zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem súpis všeobecnej podstaty:

Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Motorové vozidlo evidenčnej značky PP 195 BZ, Továrenská značka: ŠKODA FABIA, VIN:
TMBH16YX2X033270, Druh vozidla: osobné, Farba: biela, stav: neznámy. vyradené z cestnej premávky
Súpisná hodnota: 200 EUR
Deň zaradenia: 16..10.2020
M&L insolvency, k.s., správca

K010987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáborová Michala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 357 / 12, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/442/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/442/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz na majetok vyššie označeného dlžníka sa končí z
dôvodu, že jeho majetok nepostačuje ani na pokrytie nákladov konkurzu.
Prešov, dňa 01.03.2021

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K010988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Š T I CH spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čulenova 3, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 127
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Celková suma: 200,43; Mena: EUR; právny dôvod vzniku:
preplatok na poistnom na zdravotnom poistení za obd. 11/2013, 12/2013 a 01/2014, Dlžník: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, Súpisová hodnota: 200,43 EUR;

K010989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zemjanková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toporec 338, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2010 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2010
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Lenka Jamnická, správca úpadcu Marty Zemjankovej, nar. 28.12.1977, bytom Toporec 338, 059 95
Toporec, Slovenská republika, konkurz vedený na Okresnom súde Prešov, sp. zn.: 1K/34/2010, zo dňa
17.08.2010v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku konkurznej podstaty.
Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľov pohľadávok proti podstate k dispozícii v
kancelárii správcu.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
V Poprade dňa 25.02.2021

JUDr. Lenka Jamnická
správca
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K010990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bukovčík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloň 117, 067 13 Jabloň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/30/2012 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/30/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Lenka Jamnická, správca úpadcu Ján Bukovčík, nar.: 31.03.1953, bytom Jabloň 117, 067 13 Jabloň
Slovenská republika, konkurz vedený na Okresnom súde Prešov, sp. zn.: 1K/30/2012, zo dňa 22.08.2012, OV
166/2012 z 28.08.2012 v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k
dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.
Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľov pohľadávok proti podstate k dispozícii v
kancelárii správcu.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
V Poprade dňa 25.02.2021

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K010991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIO INVESTMENTS s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 162 626
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k. s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/30/2018 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/30/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu

LEGATOs Recovery, k. s., so sídlom príslušnej kancelárie správcu konkurznej podstaty: Bardejovské kúpele 30,
086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, správca zapísaný v zozname správcov vedenom na MS SR pod číslom: S
1755, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti BIO INVESTMENTS s. r. o., so sídlom 086 05 Lukov
158, IČO: 44 162 626 (ďalej len ako „úpadca“) vyhlasuje týmto 5. kolo verejného ponukového konania na
predaj podniku
úpadcu BIO
INVESTMENTS
s.
r.
o. formou
zmluvy
o
predaji
podniku
s nasledovnými podmienkami:

1. Predmetom speňažovania je podnik úpadcu „BPS Malcov“ tvorený súpisovými zložkami majetku
zapísanými do:
· oddelenej podstaty veriteľa: Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO:
00686930 (ďalej len ako „zabezpečený veriteľ“), súpisové zložky majetku oddelenej podstaty zverejnené
v obchodnom vestníku OV 77/2019 zo dňa 18.04.2019, značka: K033335, poradové číslo 1 – 19.

2. Jednotlivé písomné ponuky na odkúpenie konkurznej podstaty úpadcu je potrebné zasielať na
adresu správcu úpadcu:

LEGATOs Recovery, k. s.
Bardejovské kúpele 30
086 31 Bardejov

3. Lehota na predkladanie ponúk v tomto verejnom ponukovom konaní trvá 10 dní, pričom začína
dňom: 08.03.2021 a uplynie dňom: 17.03.2021.

4. Písomné ponuky na odkúpenie vyššie uvedenej časti konkurznej podstaty úpadcu musia záujemcovia
doručiť správcovi v uzatvorenej obálke s vyznačením: „PONUKA: BPS MALCOV – NEOTVÁRAŤ!“, inak
sa na predložené písomné ponuky nebude prihliadať.

5. Písomná ponuka predložená v rámci tohto verejného ponukového konania je záväzná a nie je ju
možné dodatočne meniť, doplniť alebo vziať späť. Doručením písomnej ponuky záujemca súhlasí so
znením Zmluvy o predaji podniku, predmetom ktorej je podnik úpadcu podľa bodu 1. týchto podmienok.

6. Obsah písomnej ponuky je preddefinovaný správcom konkurznej podstaty a musí obsahovať
nasledovné údaje: označenie verejného ponukového konania, ktorého sa záujemca zúčastňuje,
označenie záujemcu (meno priezvisko, trvalé bydlisko, adresa pre doručovanie, dátum narodenia/
obchodné meno, sídlo, IČO), ponúkaná výška kúpnej ceny za podnik, informácia o tom, kedy a z akého
bankového účtu bola poukázaná zábezpeka na kúpnu cenu vo výške 30.000 € (slovom: tridsaťtisíc Eur),
ďalej prehlásenie záujemcu, že predložená písomná ponuka je pre záujemcu záväzná a že predložená
písomná ponuka preukazuje jeho slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu. Podpis záujemcu na
písomnej ponuke musí byť úradne osvedčený, inak sa na podanie nebude prihliadať. Ak písomná ponuka
nebude obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti a údaje, nebude sa na ňu prihliadať. Správca na
vyžiadanie zašle každému, kto o to požiada, formulár písomnej ponuky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Záujemcovia sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu verejného ponukového konania po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o obhliadku sú záujemcovia povinní zasielať na emailovú
adresu správcu recovery@legatos.sk a zároveň si ju dohodnúť telefonicky so správcom na telefónnom
čísle +421 905 895 510.

8. Spoločne s písomnou ponukou je záujemca povinný uhradiť na bankový účet úpadcu, č. ú.
IBAN: SK5011000000002924900550, peňažnú zábezpeku vo výške 30.000 € (slovom: tridsaťtisíc Eur).
Za účelom identifikácie jednotlivých zábezpek uvedie záujemca ako variabilný symbol svoje IČO:, resp.
dátum narodenia a do poznámky PONUKA: BPS MALCOV.

9. Zábezpeka musí byť v plnej výške pripísaná na správcom určený účet najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie ponúk v rámci tohto ponukového konania, inak sa nebude na písomnú ponuku záujemcu
prihliadať.

10. Vyhlásenie o prepadnutí zábezpeky musí byť podpísané najneskôr v deň pripísania tejto zábezpeky na
účet určený správcom v lehote podľa bodu 9 týchto podmienok, inak sa na ponuku záujemcu nebude
prihliadať. Vyhlásenie o prepadnutí zábezpeky správca na vyžiadanie zašle každému, kto o to požiada. V
zmysle tohto vyhlásenia zložená zábezpeka na kúpnu cenu vo výške 30.000 € (slovom: tridsaťtisíc
Eur) prepadá v prospech oddelenej podstaty veriteľa Tatra banka, a.s., ak záujemca bezdôvodne
odmietne uzatvoriť zmluvu o predaji podniku úpadcu po tom, čo zabezpečený veriteľ súhlasil (formou
záväzného pokynu) s jeho ponukou a správca ju určil ako záväznú (víťaznú), v lehote podľa bodu 15
týchto podmienok alebo ak záujemca nedoplatí rozdiel medzi kúpnou cenou a zloženou zábezpekou
najneskôr v deň podpisu zmluvy o predaji časti podniku.

11. Predloženie dokladu preukazujúceho dostatok finančných prostriedkov na doplatenie zostatku
ponúknutej kúpnej ceny je neoddeliteľnou súčasťou písomnej ponuky. Ak tento doklad nebude súčasťou
podania písomnej ponuky, na túto ponuku sa nebude prihliadať.

12. Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
za účasti zabezpečeného veriteľa a správcu. Bez účasti zabezpečeného veriteľa môže správca otvoriť
obálky len na základe jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Správca vyhotoví z otvárania obálok
zápisnicu.

13. Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca do 3 pracovných dní od otvorenia obálok s ponukami. O jeho
výsledku správca bezodkladne písomne informuje zabezpečeného veriteľa a vyzve ho na vyjadrenie v
lehote nie kratšej ako 10 dní. Zabezpečený veriteľ sa vyjadrí, či s niektorou z ponúk súhlasí alebo nie.

14. Správca určí víťaznú ponuku až na základe predchádzajúceho písomného súhlasu (formou udelenia
záväzného pokynu) zabezpečeného veriteľa.

15. Správca uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o predaji podniku do 10 dní odo dňa
doručenia oznámenia v zmysle vyššie uvedeného bodu 14, pričom kúpna cena musí byť uhradená v plnej
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výške pred podpisom zmluvy o predaji podniku.

16. Zabezpečený veriteľ je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené písomné
ponuky.

17. Toto verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou, návrhom zmluvy na uzatvorenie
budúcej zmluvy, verejným prísľubom a ani verejnou súťažou.

V Bardejovských kúpeľoch 01.03.2021

K010992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AWT, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 402, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 509 981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2018 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu AWT, s.r.o., so sídlom
Jilemnického 402, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 509 981 vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na
predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, ktorý sa nachádza na adrese sídla úpadcu
Jilemnického 402, Veľká Lomnica 059 52 v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa
09.09.2020 doručeného správcovi dňa 12.10.2020 takto:

Do všeobecnej podstaty súpisu majetku tohto konkurzného konania bol zaradený majetok – hnuteľné veci
zapísané do súpisu majetku pod poradovým číslom 1-92 a 118 ( Súpis tohto majetku bol zverejnený
v Obchodnom vestníku 137/2019 zo dňa 18.7.2019 ):

Hnuteľné veci
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Názov
Okrúhly stôl
Stolička k okrúhlemu stolu
Stolička k okrúhlemu stolu
Stolička k okrúhlemu stolu
Stolička k okrúhlemu stolu
Kancelársky stôl
Kancelárska stolička
Kancelársky kontajner

Rok výroby
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Stav opotrebovanosti
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

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

Súpisová hodnota v EUR
20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelárska skrinka
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelársky kontajner
Kancelárska skrinka
Kancelárska stolička
Kancelárska skrinka
Kancelárska skrinka
Kancelársky stôl
Okrúhly stôl
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelárska skrinka
Kancelársky kontajner
Baner
Baner
Baner
Kancelárska stolička
Oválny stôl
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Kancelárska stolička k oválnemu
Stojan na letáky
Stojan na baner
Stojan na baner
Stojan na baner
Tabuľa na prezentácie
PC stôl
Kancelárska skriňa
Kancelárska skrinka
Kancelárska polica
Kancelárska skrinka
Kancelárska skrinka
Kancelársky stôl
Kancelársky stolík
Kancelársky kontajner
Kancelárska stolička
Kancelárska polica
Kancelársky kontajner
PC stôl
Kancelársky stôl
Kancelárska polica
Kancelárska stolička
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelárska stolička
Kancelárska polica
Kancelárska polica
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelárska polica
Kancelárska polica
Kancelárska polica
Kancelárska polica

Konkurzy a reštrukturalizácie

stolu
stolu
stolu
stolu
stolu
stolu
stolu
stolu

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

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

Deň vydania: 04.03.2021
30,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
30,00 €
20,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
30,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
15,00 €
30,00 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
118
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Kancelárska polica
Kancelárska stolička
Kancelárska stolička
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelárska stolička
Kancelárska polica
Kancelársky stôl
Kancelársky kontajner
Kancelárska skrinka
Jedálensky stôl
Jedálenská stolička
Jedálenská stolička
Jedálenská stolička
Jedálenská stolička
Kancelárska skrinka
Kancelárska skrinka
Kuchynská skrinka s drezom
Kuchynská skrinka s drezom
PC stolík
Vešiaková stena
Dielenská skrinka na pracovný odev

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

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

Deň vydania: 04.03.2021
15,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €

Súpisová hodnota tohto majetku spolu je 1 620,- EUR. Tento majetok sa v druhom kole ponukového konania
ponúka vcelku ako súbor majetku, pričom najnižšia ponúknutá cena v druhom kole ponukového konania
nesmie byť nižšia ako 70% súpisovej hodnoty majetku.

Do všeobecnej podstaty súpisu majetku tohto konkurzného konania bol zaradený majetok – hnuteľné veci
zapísané do súpisu majetku pod poradovým číslom 94-105 ( Súpis tohto majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku 137/2019 zo dňa 18.7.2019 ):

Hnuteľné veci
P.č.
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Názov
Laboratórny stôl
Laboratórny stolík
Laboratórna piecka
Laboratórny stôl
Laboratórny stolík
Laboratórny stolík s drezom
Laboratórna váha digitálna
Laboratórna skrinka
Laboratórna skrinka
Laboratórna oceľová skriňa
Laboratórny kontajner
Laboratórny kontajner

Rok výroby
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Stav opotrebovanosti
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

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

Súpisová hodnota v EUR
10,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €

Súpisová hodnota tohto majetku spolu je 200,- EUR. Tento majetok sa v druhom kole ponukového konania
ponúka vcelku ako súbor majetku, pričom najnižšia ponúknutá cena v druhom kole ponukového konania
nesmie byť nižšia ako 70% súpisovej hodnoty majetku.
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Do všeobecnej podstaty súpisu majetku tohto konkurzného konania bol zaradený majetok – hnuteľné veci
zapísané do súpisu majetku pod poradovým číslom 106-107 ( Súpis tohto majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku 137/2019 zo dňa 18.7.2019 ):

Hnuteľné veci
P.č. Názov
106 Ploter HP Designjet +42/AO/C77
107 Tlačiareň na nálepky

Rok výroby Stav opotrebovanosti Podielové spoluvlastníctvo úpadcu
2006
opotrebovaný
1/1
2009
opotrebovaný
1/1

Súpisová hodnota v EUR
500,00 €
200,00 €

Súpisová hodnota tohto majetku spolu je 700,- EUR. Tento majetok sa v druhom kole ponukového konania
ponúka vcelku ako súbor majetku, pričom najnižšia ponúknutá cena v druhom kole ponukového konania
nesmie byť nižšia ako 70% súpisovej hodnoty majetku.

Do všeobecnej podstaty súpisu majetku tohto konkurzného konania bol zaradený majetok – hnuteľné veci
zapísané do súpisu majetku pod poradovým číslom 93, 108-116 a 120 ( Súpis tohto majetku bol zverejnený
v Obchodnom vestníku 137/2019 zo dňa 18.7.2019 ):

Hnuteľné veci

Stav
P.č. Názov
Rok výroby opotrebovanosti
93 Krbové kachle
2009
opotrebovaný
108 HONDA CR-V RE5/2/1, EV.Č.: KK 180 BJ
2011
opotrebovaný
KIA MAGENTIS 2.0. cwr 16v, EV.Č.: KK 179
109 BH
2008
opotrebovaný
HONDA CR-V 2.0 i-VTEC, EV.Č.: KK 268
110 BO
2013
opotrebovaný
111 Odpárka VACUM EVAPORATOR EVA50
2013
opotrebovaný
112 Dehydrátor VOLUTE ES 202-5T
2007
opotrebovaný
113 Elektro rozvádzač s prílušenstvom
2014
opotrebovaný
Pásová píla na kov Bomer Workline
114 510.350.DG
2014
opotrebovaný
115 Závitorez s podstavcom a príslušenstvom
2017
opotrebovaný
116 Vysokozdvižný vozík HYUNDAI
2007
opotrebovaný
119 Kontajner lodný oceľový
2009
opotrebovaný
120 Kontajner lodný obytný
2009
opotrebovaný

Podielové
úpadcu
1/1
1/1

spoluvlastníctvo Súpisová hodnota
EUR
200,00 €
7 000,00 €

1/1

3 000,00 €

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

12 000,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
500,00 €

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

2 000,00 €
3 500,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €

v

Súpisová hodnota tohto majetku spolu je 43 700,- EUR. Tento majetok sa v druhom kole ponukového konania
ponúka samostatne každá súpisová zložka majetku v samostatnom ponukovom konaní pričom najnižšia
ponúknutá cena v druhom kole ponukového konania nesmie byť nižšia ako 70% súpisovej hodnoty
majetku.

Do všeobecnej podstaty súpisu majetku tohto konkurzného konania bol zaradený majetok – hnuteľné veci
zapísané do súpisu majetku pod poradovým číslom 137-139 ( Súpis tohto majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku 153/2019 zo dňa 09.08.2019 ):
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Hnuteľné veci
Rok
P.č. Názov
výroby
Súbor zásob materiálu - spojovací materiál
137 kovový
2016
Súbor zásob materiálu - spojovací materiál
138 plastový
2016
Súbor zásob materiálu - drobné technologické
139 súčiastky
2016

Stav
opotrebovanosti

Podielové
úpadcu

spoluvlastníctvo Súpisová hodnota v
EUR

opotrebovaný

1/1

500,00 €

opotrebovaný

1/1

1 000,00 €

opotrebovaný

1/1

1 000,00 €

Súpisová hodnota tohto majetku spolu je 2 500,- EUR. Tento majetok sa v druhom kole ponukového konania
ponúka samostatne každá súpisová zložka majetku v samostatnom ponukovom konaní pričom najnižšia
ponúknutá cena v druhom kole ponukového konania nesmie byť nižšia ako 70% súpisovej hodnoty
majetku.

Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote do 15
kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Ponuka
záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň určený v podmienkach
ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
2. Písomná ponuka musí obsahovať: 1/ označenie záujemcu; 2/ návrh kúpnej ceny; 3/ aktuálny výpis z
obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie
ako jeden mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu; 4/ doklad
preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu; 5/ oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia
preddavku.
3. Najnižšia ponúknutá cena v druhom kole ponukového konania nesmie byť nižšia ako 70% súpisovej hodnoty
majetku.
4. Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 70 % z ponúkanej
ceny na číslo účtu správcu SK35 1100 0000 0029 2984 2679, VS:2272018. Preddavok musí byť pripísaný na účet
správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
5. Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ sp. zn. 2K/27/2018-NEOTVÁRAŤ“.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční za účasti troj-člennej komisie určenej
správcom. Predaj majetku víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu príslušného orgánu t.j. zástupcu veriteľov.
7. Zástupca veriteľov si na návrh správcu alebo aj bez jeho návrhu vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky
príslušného kola ponukového konania a uskutočniť príslušné kolo ponukového konania opakovane.
8. Nadobúdateľ si predmetné veci prevezme na svoje náklady. Predmet kúpy sa predáva tak ako "stojí a leží",
kupujúci si nebude môcť v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky proti
správcovi, alebo proti konkurznej podstate. Všetky náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prepisom na
príslušnom dopravnom inšpektoráte a s prevzatím predmetu kúpy znáša úspešný záujemca. Nebezpečenstvo
náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na úspešného záujemcu súčasne s
nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy jeho prevzatím.
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Obhliadky majetku ponúkaného v ponukovom konaní:

11.03.2021 - Štvrtok v čase od 9.00 – 10.00 hod
16.03.2021 – Utorok v čase od 9.00 – 10.00 hod

Bližšie informácie:
Ing. Dušan Kuruc, správca AWT, s.r.o.
Tel: 0908 604 334
e-mail: onlineoffice@onlineoffice.eu.sk

K010993
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu TOMIREX s.r.o. v konkurze, konkurzné konanie vedené
Okresným súdom Košice I, sp.zn.: 26K/8/2019, týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty – pohľadávky
(súpisové zložky číslo 1 až 554) zaradené do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol uverejnený vo vydaní
Obchodného vestníka číslo 223/2019 zo dňa 19.11.2019 a na speňaženie majetku – peňažné pohľadávky
(súpisová zložka číslo 555), zaradená do súpisu všeobecnej podstaty, špecifikovaného vo vydaní Obchodného
vestníka číslo 7/2021 dňa 13.01.2021.
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA/SPEŇAŽOVANÝ MAJETOK
Súbor majetku zaradený do súpisu všeobecnej podstaty – peňažné pohľadávky úpadcu, ktorého súpis bol
uverejnený vo vydaní Obchodného vestníka číslo 223/2019 zo dňa 19.11.2019 a peňažná pohľadávka (súpisová
zložka číslo 555), zaradená do súpisu všeobecnej podstaty, špecifikovaného vo vydaní Obchodného vestníka
číslo 7/2021 zo dňa 13.01.2021.
2. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
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3. ĎALŠIE PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
·
·

·
·
·

·
·

v ponukovom konaní bude určená ako víťazná ponuka toho záujemcu, ktorá bude spĺňať všetky
náležitosti vyhláseného ponukového konania a ktorá bude zároveň obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu;
každý záujemca je povinný zložiť na konkurzný účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN:
SK54 0900 0000 0051 6477 7126 zábezpeku vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny, s poznámkou pre
príjemcu, kde bude uvedené meno a priezvisko alebo názov (obchodné meno) záujemcu, variabilný
symbol: IČO alebo dátum narodenia záujemcu;
neúspešným záujemcom bude zložená zábezpeka vrátená na účet záujemcu, ktorý je záujemca povinný
uviesť v ponuke;
záujemca bude povinný uhradiť všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva vo vzťahu
k predmetu speňaženia;
záujemca bude povinný uzatvoriť zmluvu o postúpení všetkých pohľadávok, ktoré tvoria predmet
speňaženia do 5 dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzatvorenie zmluvy, pričom nesplnenie tejto
povinnosti bude sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 30% odplaty a právom predávajúceho
odstúpiť od zmluvy;
uzatvorenie zmluvy s úspešným záujemcom podlieha konečnému súhlasu veriteľského výboru;
veriteľský výbor má právo odmietnuť všetky doručené ponuky.

4. NÁLEŽITOSTI PONUKY A ĎALŠIE PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
Záujemcovia, ktorí majú vo veci speňaženia majetku úpadcu záujem o účasť v ponukovom konaní môžu správcu
bezplatne požiadať o informácie týkajúce sa ponukového konania, a to písomne na adresu sídla kancelárie
správcu alebo emailom na emailovej adrese: zoldosova.anna@gmail.com
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K010994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RETOP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 709 311
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s uložením
záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 23.03.2020 v znení jeho doplnenia zo dňa 26.02.2021, ktorým
zabezpečený veriteľ uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu RETOP s.r.o., so sídlom Thurzova 6,
040 01 Košice, IČO: 31 709 311 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
5. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja časti
podniku úpadcu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
a) predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Zmluvou o predaji časti podniku prevedená časť podniku úpadcu,
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b) časť podniku úpadcu (ďalej len „časť podniku“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek jeho
podnikania. V zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou
všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k časti podniku podľa bodu 1 písm. c). Zo záväzkov
súvisiacich s podnikom na kupujúceho prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním
úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu a nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov uvedených
v zmluve,
c) majetok patriaci k časti podniku úpadcu tvorí súbor nehnuteľných vecí, a to súpisové zložky č. 1 – 30,
zapísaných v súpise oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 85/2019 zo dňa 03.05.2019 pod
položkou K037124, ktoré nehnuteľnosti sú bližšie špecifikované ako:
LV č. 786, vedené Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 21318 m2, parc. č. 2343/1
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 758 m2, parc. č. 2343/4
druh pozemku – orná pôda, o výmere 4953 m2, parc. č. 2343/6
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 102 m2, parc. č. 2343/7
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 57 m2, parc. č. 2343/8
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 428 m2, parc. č. 2343/9
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 653 m2, parc. č. 2343/10
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 335 m2, parc. č. 2343/11
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 211 m2, parc. č. 2343/32
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 788 m2, parc. č. 2343/33
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 805 m2, parc. č. 2343/34
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 629 m2, parc. č. 2343/35
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 816 m2, parc. č. 2343/38
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 68 m2, parc. č. 2343/39
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 965 m2, parc. č. 2343/41
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 656 m2, parc. č. 2343/42
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 164 m2, parc. č. 2343/43
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 81 m2, parc. č. 2343/44
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 692 m2, parc. č. 2343/145
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 m2, parc. č. 2343/178
stavba - budova so súp. č. 580, postavená na parc. č. 2343/9
stavba - obilný dom bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/4
stavba - sociálne zariadenie bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/7
stavba - vrátnica bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/8
stavba - sklad str. technického náradia bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/32
stavba - sklad obilia bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/33
stavba - sklad obilia bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/34
stavba - sklad - stará PÚO bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/38
stavba - trafostanica bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/39
stavba - hangár - sklad bez súp. č., postavená na parc. č. 2343/45

ktoré nehnuteľnosti tvoria podnik spoločne so zmluvnými vzťahmi, príp. s pohľadávkami z predmetných zmlúv, so
záväzkami z pracovnoprávnych pomerov (podľa § 480 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), a to:
·

Nájomná zmluva zo dňa 26.01.2021

Uvedené tvorí Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 záväzných podmienok ponukového konania.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
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a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný zaobstarať si u správcu za nenávratný poplatok vo výške 200,00 EUR + DPH, ktorý uhradí
k rukám správcu alebo v prospech účtu IBAN č. SK40 1111 0000 0015 8231 8004 vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. za každý jednotlivý výtlačok záväzných podmienok ponukového konania, spolu
so Zoznamom majetku podliehajúceho konkurzu (Príloha č. 1), Zmluvným prehľadom, Zoznamom súdnych a
iných sporov, Zoznamom nepeňažných záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov (Príloha č. 2), s
návrhom Zmluvy o predaji časti podniku (Príloha č. 3), ktorej obsah bude možné zmeniť len so súhlasom správcu
a Dohodou o zmluvnej pokute (Príloha č. 4).

b) ponuku záujemca predkladá písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu sídla správcu: Námestie
SNP 14, 811 06 Bratislava, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz
26K/24/2018 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 30. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia
tohto kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 30. deň pripadne na deň pracovného voľna
za 30. deň sa považuje najbližší pracovný deň.
c) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 písm. c) 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.
d) každý Záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak
sa na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre Záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania Správcom alebo v prípade víťazného
Záujemcu uzatvorením Zmluvy o predaji časti podniku úpadcu. Ponuku Záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani
vziať späť s výnimkou jej zvýšenia podľa bodu 3.2 podmienok ponukového konania.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená získaním Podmienok ponukového konania podľa bodu 2.2 písm.
a) a zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 20.000,00 EUR záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na
účte IBAN č. SK40 1111 0000 0015 8231 8004 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb), spolu s kontaktnými
údajmi a označením e-mailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy – „ČASŤ PODNIKU ÚPADCU RETOP s.r.o.“
c) návrh kúpnej ceny v eurách bez DPH (predaj podniku je podľa ust. § 10 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
oslobodený od DPH) za odkúpenie časti podniku. Kúpna cena za speňaženie podniku zahŕňa súbor všetkých
nehnuteľných vecí, pohľadávok (ak vznikli v súvislosti s podnikom), práv a iných majetkových hodnôt, a to výlučne
súpisových zložiek č. č. 1 – 30 zapísaných v súpise oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č.
85/2019 zo dňa 03.05.2019 pod položkou K037124 (a k nim prislúchajúcich pohľadávok z nájmu a iných
majetkových hodnôt a zmlúv prislúchajúcich výlučne už k uvedených súpisovým položkám majetku úpadcu, ako aj
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záväzkov z pracovnoprávnych pomerov)
d) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 3 mesiace v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) doklad o poukázaní sumy vo výške 20.000,00 EUR ako finančnej zábezpeky za predaj časti podniku na účet
IBAN č. SK40 1111 0000 0015 8231 8004 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ichpodpísané
oprávnenou osobou
g) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
zálohu na kúpnu cenu, ktorá predstavuje sumu vo výške 20.000,00 EUR.
h) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom (osvedčený podpis), ktoré znenie dohody zašle správca na
žiadosť záujemcu v elektronickej podobe
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami Záujemcov doručené do
dňa otvárania otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či
boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v
lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania Správca vyhodnotí, na ostatné
nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Predložené ponuky podliehajú schváleniu zabezpečeného veriteľa. Zabezpečený veriteľ do 5 pracovných dní
od ich predloženia Správcom spolu s úradným záznamom a vyhodnotením podmienok ponukového konania,
predložené ponuky schváli/neschváli alebo poverí správcu, aby písomne vyzval záujemcov na zvýšenie nimi
navrhovanej kúpnej ceny v lehote nie dlhšej ako 5 pracovných dní. Zvýšenie záujemcom navrhovanej kúpnej ceny
správca následne opätovne predloží Zabezpečenému veriteľovi na schválenie/neschválenie.
3.3 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, v návrhu Zmluvy o predaji časti podniku predloženej správcom a ak súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu, a následne predmetnú ponuku schváli Zabezpečený veriteľ v súlade s bodom 3.2
podmienok ponukového konania.
3.4 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 15 dní od
vyhodnotenia ponúk Správcom ako aj Zabezpečeným veriteľom. Víťaza ponukového konania správca zároveň
vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji časti podniku za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.5 Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu za časť podniku najneskôr do dňa podpisu
Zmluvy o predaji časti podniku so správcom, a to najneskôr do 15 dní od vyzvania víťazného záujemcu na
uzatvorenie Zmluvy o predaji časti podniku.
3.6 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 20.000,00 EUR najneskôr do 15
dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.7 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Zmluvu o predaji časti podniku v lehote určenej správcom,
alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči
takémuto záujemcovi vo výške 20.000,00 EUR v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového
konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.8 Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 01.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K010995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroková Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 1893/12 1893/12, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/365/2020 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/365/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SKP dlžníka oznamuje, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

K010996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Guľaš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 479 / 9, 044 71 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1989
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/373/2020 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/373/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Podiel úpadcu na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a výnosy z neho v spoločnosti UNIQA d. d. s., a. s.
á 454,82 eur.

V Košiciach, dňa 1. 3. 2021

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K010997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rybnická Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľská 80, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1983
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/338/2020 S1323
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Okresný súd Košice I
32OdK/338/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s., Národná tr. 4, 040 01
Košice ako správca Eva Rybnická v konkurze, nar. 30. 10. 1983, Kúpeľská 80, 073 01 Sobrance ustanovený
Okresným súdom Košice I dňa 10. 11. 2020 sp. zn. 32OdK/338/2020 ponúka na predaj mimo dražby
v opakovanom II. kole obchodný podiel úpadcu v spoločnosti BEAUTY MEDIA, s. r. o., Pusté Čemerné 118, 072
22 Strážske, IČO 47372915 za najvyššiu kúpnu cenu, pričom ponuky budú záujemcovia zasielať v lehote 10 dní
od uverejnenia tohto oznámenia do kancelárie správcu pod sp. zn. 32OdK/338/2020 v zalepenej neotvorenej
obálke s názvom „Ponukové kolo - NEOTVÁRAŤ“, priloženým výpisom z obchodného alebo živnostenského
registra resp. kópiou občianskeho preukazu a dokladom o úhrade ponúkanej kúpnej ceny na účet č.
SK4211000000002621723120. Otváranie obálok bude realizované v kancelárii správcu, vyhodnotenie ponúk sa
uskutoční do 10 dní od otvorenia obálok a výsledok vyhodnotenia sa oznámi len úspešnému záujemcovi.
Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, správca si však vyhradzuje právo neprijať zjavne
neadekvátnu ponuku, na ponuky bez uvedených náležitostí sa nebude prihliadať.

V Košiciach, dňa 1. 3. 2021

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K010998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bobaľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 315, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/94/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/94/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zapísania oneskorene prihlásených pohľadávok
Ako správca podstaty dlžníka Štefan Bobaľ zapisujem do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky
veriteľov prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
4.
Veriteľ:

POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598
Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Výška prihlásenej pohľadávky:

12.675,52 €

Právny dôvod vzniku pohľadávky:

pohľadávka titulom Zmluvy o úvere č. 9050571 zo dňa 26.06.2009

Poradie pohľadávky:
Deň prihlásenia:

iná pohľadávka
26.02.2021
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V Košiciach, 01.03.2021
JUDr. Jozef Vaško
správca

K010999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bogárová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhovište 259, 072 04 Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Ul. Cyrila a Metoda č. 2 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/300/2020 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/300/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Hadušovský, Ul.Cyrila a Metoda č. 2, 048 01 Rožňava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Dana Bogárová, nar. 12.09.1977, bytom: Trhovište 259, 072 04 Trhovište, týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zistení,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamujem, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167 ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Hadušovský, správca

K011000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernátová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojvodská 2274/4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Ul. Cyrila a Metoda č. 2 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/328/2020 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/328/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Hadušovský, Ul.Cyrila a Metoda č. 2, 048 01 Rožňava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Mária Bernátová, nar. 09.04.1954, bytom: Vojvodská 2274/4, 040 01 Košice - Juh, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov po
zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamujem, že konkurz sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167 ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Hadušovský, správca

K011001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boudeba Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánske námestie 253/16, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Ul. Cyrila a Metoda č. 2 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/350/2020 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/350/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Hadušovský, Ul.Cyrila a Metoda č. 2, 048 01 Rožňava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Viera Boudeba, nar. 19.02.1978, bytom: Mariánske námestie 253/16, 044 25 Medzev, týmto v zmysle ustanovenia
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov po
zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamujem, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167 ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Hadušovský, správca

K011002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Spišáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 317/1, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/36/2021S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/36/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska č.15, 040 01 Košice vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: Veronika Spišáková, narodená: 01.03.1981, bytom: Poľná 317/1, 040 14
Košice- Košická Nová Ves, Slovenská republika, týmto oznamuje, že do správcovského spisu účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať v kancelárii správcu v pracovných
dňoch v čase od 08,00 hod – 14,00 hod.. Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné podávať písomne na vyššie
uvedenej adrese alebo e-mailom: natasa.kucerova@gmail.com, prípadne telefonicky na čísle tel. +421 907 971
952
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V Košiciach, dňa 01.03.2021
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K011003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Spišáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 317/1, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/36/2021S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/36/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom.
Notice of bankruptcy

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Veronika Spišáková, narodená: 01.03.1981, bytom: Poľná 317/1, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, Slovenská
republika, (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I. spis. zn.:
32OdK/36/2021 zo dňa 22.02.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a JUDr. Nataša Kučerová, so
sídlom správcovskej kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, IČO: 33542462, Slovenská republika bola
ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV
40/2021 dňa 01.03.2021.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Košice I., proc. no. .: 32OdK/36/2021 date on 22.02.2021, bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Veronika Spišáková, narodená: 01.03.1981, bytom: Poľná 317/1, 040 14
Košice- Košická Nová Ves, Slovenská republika and JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom správcovskej
kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, IČO: 33542462, Slovenská republika, was appointed to the
function of the bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette
of Slovak republic No.: OV 40/2021 dated on 01.03.2021.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2021. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
This resolution of the District Court Košice I became valid on 01. 03. 2021. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Nataša
Kučerová, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, IČO: 33542462, Slovenská
republika.
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 byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, Slovenská
republika
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 bankrupt/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.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
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.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
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considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V Košiciach dňa 01.03.2021
JUDr. Nataša Kučerová, správca dlžníka /the bankruptcy trustee

K011004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Spišáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 317/1, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/36/2021S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/36/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Správca JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska č.15, 040 01 Košice vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: Veronika Spišáková, narodená: 01.03.1981, bytom: Poľná 317/1, 040 14
Košice- Košická Nová Ves, Slovenská republika, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 a nasl.
zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ( ďalej len ZKR ), zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať
preddavok pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:
banka: Slovenskej sporiteľni a. s., pobočka Košice
číslo účtu v tvare IBAN: SK22 0900 0000 0051 5081 5910.

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.
Podľa § 32 ods. 7 platí: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
§ 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19.
Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: 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.
Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.

V Košiciach, dňa 01.03.2021
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K011005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koritárová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 1306 / 3, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Krivá 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2021 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/30/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Lucia Koritárová, narodenej: 15.2.1990, bytom: Hemerkova 1306/3, 040 23
Košice - Sídlisko KVP, oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Košice I pod sp.
zn. 32OdK/30/2021, že do správcovského spisu je možné nahliadať každý pracovný deň v kancelárii správcu
sídliacej na adrese Krivá 3, 040 01 Košice a to v úradných hodinách počas pracovných dní: 9:00 – 15:00.
Nahliadnutie
do
spisu
je
potrebné
vopred
dohodnúť
prostredníctvom
e-mailovej
adresy
spravca.marcinco@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0904 321 421.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K011006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koritárová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 1306 / 3, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
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Sídlo správcu:
Krivá 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2021 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/30/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu správcu (IBAN), na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania na účely
popierania pohľadávok
Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Lucia Koritárová, narodenej: 15.2.1990, bytom: Hemerkova 1306/3, 040
23 Košice - Sídlisko KVP, oznamuje v súlade s § 167l ods. 7 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu
(IBAN), na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.

Číslo účtu (IBAN): SK72 8330 0000 0027 0170 4392 vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Výška preddavku: 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy
v ktorej má byť pohľadávka popretá najmenej 350,- € a najviac 10.000,- €
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Správa pre prijímateľa: 32OdK/30/2021; označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera; označenie veriteľa,
pohľadávka ktorého má byť popretá.
Poučenie:
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.
Podľa § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive
2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo vyššie
špecifikovanej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca
Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Lucia Koritárová, narodenej: 15.2.1990, bytom: Hemerkova 1306/3, 040
23 Košice - Sídlisko KVP, sp. zn. 32OdK/30/2021, oznamuje, že nezistil žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu podľa § 167h zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), a preto nevyhotovuje súpis majetku v zmysle ustanovení § 167j
ods. 1 a § 76 ods. 2 ZKR.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K011007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Spišáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 317/1, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
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Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/36/2021S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/36/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Por.
č.:
1.

Popis:

Druh, deň a dôvod zapísania:

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov
spojených s výkonom správcovských činnosti správcu

·
·
·

Súpisová hodnota
v eur:
iná majetková hodnota, 500,-€
zapísaný dňa
01.03.2021
majetok vo vlastníctve
úpadcu §167h ods. 1
ZKR

V súlade s ustanovením § 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 Košiciach, dňa 01.03.2021
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K011008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Spišáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 317/1, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/36/2021S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/36/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty dlžníka – Veronika Spišáková, narodená: 01.03.1981, bytom: Poľná 317/1, 040 14 KošiceKošická Nová Ves, Slovenská republika, týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní
odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na
preskúmanie pomerov dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka., ktorý opomenul uviesť
v Zozname majetku (v prílohe Návrh na vyhlásenie konkurzu ).
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.
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.“
V Košiciach, dňa 01.03.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Nataša Kučerová, správca podstaty

K011009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Folkmar 344, 055 51 Veľký Folkmar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9K/23/2006 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/23/2006
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Peter Žoldoš, správca vo vyššie uvedenej konkurznej týmto v súlade s ustanovením § 81 zákona číslo
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamujem, že na základe súhlasu zástupcu veriteľov týmto vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty súpisovú
zložku číslo 4, ktorá bola do súpisu všeobecnej podstaty zahrnutá uverejnením predchádzajúceho správcu v
Obchodnom vestníku číslo 231/06 dňa 05.12.2006, a to ako:
Peňažná
pohľadávka
Celková suma: 2 400 000; mena: Sk; dlžník: Peter Čičvák, bytom Bernolákova 29, Košice; právny dôvod
vzniku:ústna zmluva o pôžičke; súpisová hodnota majetku: 100 000 Sk
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K011010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fussek Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sídlisko KVP ., 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Pohlová
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/382/2020 S2008
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/382/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "ZKR"), JUDr. Viera Pohlová, správca majetku dlžníka Marián Fussek, narodený: 25.01.1981,
bytom: 040 23 Košice, týmto oznamuje, že nižšie špecifikované pohľadávky :
P.č. Veriteľ
5.
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Železničná 1, Košice

IČO
424995000018

Celková suma prihlásenej pohľadávky
30,- €

prihlásené u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do zoznamu pohľadávok
zostaveného v konkurze vedenom na majetok dlžníka.
V Košiciach, dňa 1.3.2021
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

323

Obchodný vestník 43/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2021

JUDr. Viera Pohlová, správca

K011011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 1024 / 10, 040 11 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/14/2021 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/14/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní.
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca
úpadcu: Ing. Stanislav Lakatoš, nar.: 15.04.1949 bytom: Miškovecká 10, 040 11 Košice - Juh, SR, (ďalej len
"úpadca"), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26Odk/14/2021 zo dňa 4.2.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie vyšlo v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky
č.27/2021, dňa 10.02.2021. Dňom 11.02.2020 toto uznesenie nadobudlo v súlade s § 167e ods. 3 v spojení s §
199 ods. 1, 4, 9 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
právoplatnosť a ku rovnakému dňu tak bol na úpadcu vyhlásený konkurz.
V zmysle ZKR sú veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť, svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu JUDr. Juraj Gavalčin na adrese: Platanová 5, 040 01
Košice, Slovenská republika, ku konaniu pod sp. zn. 26Odk/14/2021. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. 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). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
1. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
2. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
3. právny dôvod vzniku pohľadávky,
4. poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
5. celková suma pohľadávky,
6. podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Zabezpečený veriteľ sa prihlásiť nemusí, v takomto prípade však svoju pohľadávku môže uspokojiť iba z majetku,
ku ktorému má zabezpečovacie právo. Ak sa však prihlási, pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s
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podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik
podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a
zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). 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 pohľadávku v účtovníctve neúčtuje
(§ 29 ods. 6 ZKR).
Nepeňažná pohľadávka sa v konkurze podľa 4. Časti ZKR považuje za oddlžením nedotknutú pohľadávku, preto
sa neprihlasuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).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 (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, Ing.Stanislav Lakatoš, born on 15.04.1949, place of residence: Miškovecká
10, 040 11 Košice Juh, SR, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Košice I, No. 26Odk/14/2021 dated on 4.2.2021 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I. was published in Commercial
bulletin of Slovak republic No. 27/2021 on 10.02.2021. The bankruptcy procedure was declared as of the nex day,
11.02.2020.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Juraj Gavalčin, Platanová 5, 040 01
Košice, Slovak republic, to the No. 26Odk/14/2021. Should creditor serve the application on trustee after period
specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and
exercise any other rights pertaining to registered receivable.The right to proportional satisfaction of the creditor
shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property,
whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the application to the
trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
1. name, surname and residence or name and seat of the creditor,
2. name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
3. legal reason of the establishment of the claim,
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4. order of satisfying the claim from the general property,
5. total sum of the claim, 6. signature (§ 29 sec. 1 BRA)
Assured creditor does not have to file an aplication, but in this case his claim can only be satisfied by the property
he has assuring right to. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum,
type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of
conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which
the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is
the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his
assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the
bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in
this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against
property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). Non-monetary claims are not
disturbed by debt elimination.
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court
will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended
(§ 30 sec. 2 BRA).The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias
towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and
to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts
about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In
the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded
and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which
does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the mater will not be
submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure).This notice refers to the creditors who have their
domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the
European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015.
JUDr. Juraj Gavalčin , správca /trustee
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K011012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlasná Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Myslava 1096, 040 16 Košice-Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2021 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/40/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Žoldoš, správca oznamuje oprávneným osobám, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej
konkurznej veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných
dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod.
do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
zoldos@zoldos.sk.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K011013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlasná Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Myslava 1096, 040 16 Košice-Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2021 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/40/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, email: zoldos@zoldos.sk,
týmto vo vyššie označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) v spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK48 0900 0000 0051 4173 5660
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K011014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlasná Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Myslava 1096, 040 16 Košice-Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2021 S1794
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Okresný súd Košice I
32OdK/40/2021
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 01.03.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K011015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABO MILL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Simai út 6 / 0, 4401 Nyíregyháza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 617 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/54/2012 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/54/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca úpadcu: ABO MILL s.r.o., v konkurze, Simai út 6, 4401
Nyíregyháza, Maďarsko, IČO: 00 617 547, sp. zn.: 26K/54/2012 na účely spoločného speňaženia majetku
úpadcu vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania

Speňažovaný majetok:

Popis: nehnuteľnosti – pozemky
Štát;
Parcelné
Súpisná
Okres;
Vlastníctvo
alebo Dôvod
Č. LV
číslo;
Výmera
Deň zápisu hodnota
Obec;
Spoluvlast. podiel
zápisu
KN register
(EUR)
Kat. ú.
SR;
§ 67
Košice IV;
8064/502;
ods. 1
orná pôda 2037 KOŠICE – NAD
3747
1/1
30.05.2013 167.940,54
KN E
písm. a)
JAZEROM;
ZKR
Jazero
SR;
§ 67
Košice IV;
8064/503;
ods. 1
orná pôda 2037 KOŠICE – NAD
3027
1/1
30.05.2013 135.670,14
KN E
písm. a)
JAZEROM;
ZKR

Por. č. v súpise
Druh
majetku
pozemku

1.

2.
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3.

orná pôda

2037

4.

orná pôda

2037

5.

orná pôda

2037

6.

ostatné
plochy

2037

7.

orná pôda

4568

8.

orná pôda

9.

ostatné
plochy

10.

11.

12.

13.

orná pôda

orná pôda

orná pôda

orná pôda

4569

4576

4578

4585

4585

4585

14.

orná pôda

4586

15.

orná pôda

4586

16.

orná pôda

4586

Konkurzy a reštrukturalizácie
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero

Deň vydania: 04.03.2021
ZKR

NAD

8139/502;
KN E

253

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8143/502;
KN E

1581

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8152/502;
KN E

1182

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8161/502;
KN E

339

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8063/502;
KN E

1204

3/4

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

1/2

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

1/1

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

3/4

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

2/4

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

2/4

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

2/4

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

239

1/2

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

8063/504;
NAD
KN E

1530/385;
NAD
KN C

8136/502;
NAD
KN E

8154/502;
NAD
KN E

8155/502;
NAD
KN E

8162/502;
NAD
KN E

1530/378;
NAD
KN C

3718

196

226

816

610

8171

NAD

8157/502;
KN E

2080

1/2

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

NAD

8158/502;
KN E

2275

1/2

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

30.05.2013 11.339,46

30.05.2013 70.860,42

30.05.2013 52.977,24

30.05.2013 15.193,98

30.05.2013 40.472,46

30.05.2013 83.320,38

30.05.2013 8.784,72

30.05.2013 7.596,99

30.05.2013 18.286,56

30.05.2013 13.670,10

30.05.2013 183.112,11

30.05.2013 5.355,99

30.05.2013 46.612,80

30.05.2013 50.982,75
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Por.
v súpise
majetku

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

č.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Popis: nehnuteľnosti – stavby
Štát;
Č.
Okres;
Popis stavby
LV Obec;
Kat. ú.
SR;
Košice IV;
vstupná budova s
2037 KOŠICE –
vrátnicou
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
administratívna
2037 KOŠICE –
budova
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
jedáleň
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
sociálna budova
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
dielne
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
garáže
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
budova
Košice IV;
spotrebiteľského
2037 KOŠICE –
balenia
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
múčne silo
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
mlyn a čistiareň
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
vagónová expedícia KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
hala remíza
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
sklad olejov
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
vodáreň
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero

Deň vydania: 04.03.2021

Parcelné
Súpisné
číslo;
číslo
KN register

Ulica
a orientačné
číslo

Dôvod
zápisu

NAD

1530/2;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 33.848,09
písm. a)
ZKR

NAD

1530/13;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 436.198,23
písm. a)
ZKR

NAD

1530/13;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 54.954,87
písm. a)
ZKR

NAD

1530/13;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 122.209,81
písm. a)
ZKR

NAD

1530/70;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 128.335,88
písm. a)
ZKR

NAD

1530/69;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 111.116,27
písm. a)
ZKR

NAD

1530/66;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 820.234,78
písm. a)
ZKR

NAD

1530/2;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 343.043,91
písm. a)
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 2.004.549,83
písm. a)
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 52.995,38
písm. a)
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 20.397,91
písm. a)
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 10.805,09
písm. a)
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 8.609,87
písm. a)
ZKR

1530/2;
NAD
KN C

2367

1530/78;
NAD
KN C

1545/11;
NAD
KN C

1530/71;
NAD
KN C

1530/72;
NAD
KN C

-

2367

2367

2367

Súpisná
Deň zápisu hodnota
(EUR)
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Konkurzy a reštrukturalizácie

SR;
Košice IV;
čerpacia
stanica
2037 KOŠICE –
úžitkovej vody
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
prestrešenie
nad
KOŠICE –
vstupom do areálu
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
sklad č. 1
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
sklad č. 2
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
sklad olejov
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
vodáreň
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
vodáreň
2037 KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
plot I
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
plot II
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
plot III
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
plot IV
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
mostová váha
KOŠICE –
č. 1
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
mostová váha
KOŠICE –
č. 2
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
koľajová váha
KOŠICE –
JAZEROM;
Jazero
SR;
Košice IV;
dopravníkový most
KOŠICE –
JAZEROM;

Deň vydania: 04.03.2021

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 22.212,97
písm. a)
ZKR

1530/98;
NAD 1530/99;
KN C

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 986,31
písm. a)
ZKR

NAD

1530/99;
KN C

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 1.197,21
písm. a)
ZKR

NAD

1530/99;
KN C

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 1596,96
písm. a)
ZKR

NAD

1530/99;
KN C

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 982,54
písm. a)
ZKR

NAD

1530/87;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 391,31
písm. a)
ZKR

NAD

1530/88;
KN C

2367

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 205,57
písm. a)
ZKR

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 9.384,80
písm. a)
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 755,47
písm. a)
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 1.085,89
písm. a)
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 2.342,38
písm. a)
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 1.063,17
písm. a)
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 1.137,91
písm. a)
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 2.272,11
písm. a)
ZKR

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 3.109,74
písm. a)
ZKR

NAD

1530/86;
KN C

NAD -

NAD -

-

NAD -

-

NAD -

-

1530/98;
NAD 1530/99;
KN C

1530/98;
NAD 1530/99;
KN C

1545/3;
NAD
KN C

-

-

-

1530/78;
NAD
KN C

-
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48.

koľajová vlečka 1 spodok

49.

koľajová vlečka 1 zvršok

50.

kolektor

-

Deň vydania: 04.03.2021
ZKR

Jazero
SR;
Košice IV;
1545/3;
KOŠICE – NAD 1530/78;
JAZEROM;
KN C
Jazero
SR;
Košice IV;
1545/3;
KOŠICE – NAD 1530/78;
JAZEROM;
KN C
Jazero
SR;
1530/13;
Košice IV;
1530/73;
KOŠICE – NAD
1530/66;
JAZEROM;
KN C
Jazero

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 47.491,36
písm. a)
ZKR

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 172.694,99
písm. a)
ZKR

-

Napájadlá 6

§ 67
ods. 1
30.05.2013 114.401,76
písm. a)
ZKR

Znalecká hodnota nehnuteľností, ktoré sú súčasťou predmetu predaja, je celkovo 5.442.789,01€

Popis: hnuteľné veci
Por. č. v súpise
majetku
Popis

Približný
výroby

Súpisná
Deň zápisu hodnota
(EUR)

rok Stav
opotrebovanosti Dôvod
hnuteľnej veci
zápisu

51.

paletizačné zariadenie Steinbach
2009
Eraniplu

nefunkčná

52.

sáčok na múku

nezistený

znehodnotená

53.

fólia do dátumovača CFP 11

nezistený

exspirovaná

54.

kartónové veko

nezistený

znehodnotená

55.

kartónový roh trojvrstvový
(3130 kusov)

nezistený

znehodnotená

56.

kartónová preložka

nezistený

znehodnotená

57.

kartón dvojvrstvový (58 m2)

nezistený

znehodnotená

58.

niť priemyselná (4 kg)

nezistený

znehodnotená

59.

atrament do dátumovača DOD
nezistený
MEK 801 (37 l)

exspirovaná

60.

čistiace riedidlo do dátumovača
nezistený
MEK 100 (10 l)

exspirovaná

61.

riedidlo do dátumovača DOD MEK
nezistený
802 (2 l)

exspirovaná

§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00
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62.

riedidlo do dátumovača CIJ MK
nezistený
3901D 701 (8 l)

exspirovaná

63.

atrament do dátumovača CIJ MK
nezistený
3901D 601 (4 l)

exspirovaná

64.

doprava múky

nefunkčná

65.

lepidlo Technomelt Italpack Q8183
nezistený
(100 kg)

exspirovaná

66.

príjem obilia z vlečky

nezistený

nefunkčná

67.

zabezpečovacie zariadenie vlečky nezistený

nefunkčná

68.

telefónna
ústredňa
HIPath 3550

opotrebovaná, zastaraná

2004

Siemens

2003

Deň vydania: 04.03.2021
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR
§ 67
ods. 1
písm.
ZKR

Popis: peňažné pohľadávky
Por.
č.
v súpise
Popis
majetku.

69.

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

04.06.2013 1,00

Dôvod Deň
zápisu zápisu

Peňažné pohľadávky z obchodného styku –
rozpis pohľadávok - Obchodný vestník č. 216/2013, 08.11.2013

Súpisná
hodnota
(EUR)

§ 67
ods. 1
05.11.2013 679.542,90
písm. a)
ZKR

Zabezpečená pohľadávka úpadcu voči dlžníkovi SEXTETO s.r.o. v konkurze, IČO:
36 462 012, so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina.
Na dlžníka SEXTETO s.r.o., so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO : 36 462 012
(predtým ILaS COMPANY s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 23/951, 071 01
Michalovce, IČO : 36 462 012), Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. : 1K/24/2014, zo dňa
13.10.2014, uverejneným v Obchodnom vestníku č. 199/2014 dňom 18.10.2014 vyhlásil
konkurz.

70.

Pohľadávka veriteľa – úpadcu v sume 229 009,67 Eur je na základe Zmluvy o zriadení § 67
záložného práva zo dňa 30.01.2009 (vklad povolený Správou katastra Vranov nad Topľou dňa ods. 1
05.11.2013 229.009,67
27.02.2009) zabezpečená majetkom tretej osoby, a to nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa v písm. a)
Okrese – Vranov nad Topľou, Obec – Vranov nad Topľou, Katastrálne územie – Čemerné, ZKR
evidované Okresným úradom Vranov nad Topľou, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.
2187, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 :
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
Stavby
Súpisné číslo: 547
Na parcele číslo: 1167/88
Druh stavby: 1
Popis stavby: výrobná hala

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku úpadcu:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu, resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho
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·
·
·

·
·
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.03.2021

ako 3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby), telefónne číslo, emailovú
adresu;
musí obsahovať identifikáciu predmetu kúpy – podstatnej časti majetku patriaceho k podniku (teda všetok
majetok ako celok konkretizovaný v tomto oznámení, postačuje vyjadrenie vôle o záujme kúpy celého
majetku zverejneného v tomto oznámení);
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Havlátová
Rajczyová, Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie – Konkurz
ABO MILL, s.r.o. v konkurze – kúpa časti podniku – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 31.03.2021. Včas
doručené ponuky na adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia
a poradovým číslom;
musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie kaucie vo výške najmenej 10.000,00 €
v zmysle bodu 2 tohto pokynu;
musí obsahovať doklad preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na doplatenie zostatku ponúknutej
kúpnej ceny;
Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk
zložiť v prospech účtu vedeného vo VÚB, a.s., pobočka Košice, č. účtu: 3125697554/0200, IBAN: SK88
0200 0000 0031 2569 7554 kauciu vo výške najmenej 10.000,00 € v zmysle písomnej cenovej ponuky.
Záujemcovia sú povinní uviesť pri skladaní kaucie v prospech účtu správcu v časti „Informácia
pre príjemcu“ nasledovný text: „26K/54/2012 – kúpa časti majetku podniku - kaucia“. Prílohou
písomného návrhu na odkúpenie časti podniku musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu
zaplatenie kaucie, vrátane jej riadnej identifikácie prostredníctvom vyplnenej Informácie pre príjemcu. Táto
kaucia bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.
Na písomné cenové ponuky podané po lehote na podanie písomnej cenovej ponuky a na písomné
cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky v zmysle bodu 1 a 2 sa nebude prihliadať.
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.
Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný
majetok úpadcu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu pri dodržaní podmienok ponukového konania.
Správca, zabezpečení veritelia a/alebo veriteľský výbor sú oprávnení ponuku odmietnuť.
Úspešný záujemca je povinný uzavrieť so správcom zmluvu o predaji podstatnej časti majetku patriaceho
k podniku do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi o úspešnosti jeho ponuky,
pričom v rovnakej lehote musí byť doplatená ponúkaná kúpna cena.
Záujemcovia sa môžu zúčastniť obhliadok po predchádzajúcej dohode so správcom.
Záväznú ponuku nemožno meniť, dopĺňať a ani vziať späť.
Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie časti podniku úpadcu sa uskutoční v kancelárii
správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj veriteľského výboru a/alebo zabezpečených veriteľov, resp.
ním povereného zástupcu, dňa 01.04.2021 o 10.00 hodine.
Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v lehote do 5 pracovných dní od otvárania obálok s
ponukami.
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.
Ponuka záujemcu s najvyššou kúpnou cenou podlieha schváleniu veriteľským výborom a zabezpečenými
veriteľmi oddelených podstát.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K011016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morvajová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Markovce 69, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Pohlová
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/29/2021 S2008
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/29/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, zn. správcu: S2008,
ustanovená do funkcie správcu podstaty dlžníka : Simona Morvajová, narodená: 30.07.1988, bytom:
Markovce 69, 072 06 Markovce uznesením Okresného súd Košice I, zo dňa 15.2.2021, sp. zn. 30OdK/29/2021,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR, čiastka 34/2021 dňa 19.02.2021, oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Moldavská cesta 10/B, 040 11
Košice, a to v pondelok až piatok vždy od 08:30 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod do 15:30 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na
telefónnom čísle +421 (0) 905.211.660, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom
elektronickej pošty na emailovú adresu: spravca@pohlova.sk.
V Košiciach, dňa 1.3.2021
JUDr. Viera Pohlová, správca

K011017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morvajová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Markovce 69, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Pohlová
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/29/2021 S2008
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/29/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Pohlová, správca podstaty dlžníka Simona Morvajová, narodená: 30.07.1988, bytom: Markovce
69, 072 06 Markovce v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
30OdK/29/2021 oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že
preddavok na trovy konania 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 sú
povinní zložiť na účet vedený v Fio banka, a.s., IBAN : SK55 8330 0000 0020 0186 4539, ako variabilný symbol
je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, dňa 1.3.2021
JUDr. Viera Pohlová, správca

K011018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wirecard Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 489 236
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/10/2020 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/10/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Mária Šurimová, Ružová 29, 040 11 Košice
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Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
2 288,14 €
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
26.02.2021

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K011019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudová Anikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okolie 568/23, 053 61 Spišské Vlachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/382/2020 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/382/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jana Kollárová , so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice vo veci konkurzu vyhláseného na
majetok dlžníka : 31Odk/382/2020 Dudová Anikó , narodená 07.08.1971 , bytom Okolie 568/23, 053 61
Spišské Vlachy , v súlade s ust.§ 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov( ďalej len ZKR ) týmto oznamuje , že správca po
preskúmaní pomerov dlžníka zistil , že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom , ktorý by podliehal konkurzu.
Správca navrhovateľa - dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný
žiaden majetok.

V Košiciach dňa 01.03.2021
Ing. Jana Kollárová

K011020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tulai Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 520 / 3, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/341/2020 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/341/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30Odk/341/2020 ustanovený do funkcie Správcu vo
veci konkurzu na majetok úpadcu: Tulai Ladislav, nar. 20.10.1978 , bytom: Orgovánová 520/3, 040 11 Košice
(ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu, Tulai Ladislav nar. 20.10.1978 , bytom: Orgovánová 520/3, 040
11 Košice končí.

V Košiciach, dňa 01.03.2020
Ing. Jana Kollárová

K011021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurásová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 2334/4, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/377/2020 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/377/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Katarina Jurásová, narodená: 03.04.1955, bytom: Nemocničná
2334/ 4, 075 01 Trebišov, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30OdK/377/2020
S1714 týmto 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 oznamuje, že vzhľadom na to, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje.
JUDr. Ján Bodnár, správca

K011022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Tešinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Národná trieda 208/74, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1982
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/353/2020 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/353/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/353/2020 zo dňa 19. novembra 2020 súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžníka Gabriela Tešinská, nar. 26.05.1982, bytom Národná trieda 208/74, 040 01 Košice, 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 nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by
mohol podliehať konkurzu v zmysle ust. § 167h ZKR. 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 Gabriela Tešinská, nar. 26.05.1982, bytom Národná trieda 208/74, 040 01
Košice sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka Gabriela Tešinská, nar.
26.05.1982, bytom Národná trieda 208/74, 040 01 Košice zrušuje.
V Košiciach, dňa 1. marca 2021
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K011023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimková Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských Hrdinov 139/13, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/31/2021 S1035-05
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/31/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Edita Šimková,
narod.27.9.1963, bytom: Dukelských hrdinov 139/13, 076 43 Čierna nad Tisou, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.:32OdK/31/2021, zo dňa 22.2.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the debtor: Edita Šimková, date of birth 27.9.1963, residency : Dukelských hrdinov 139/13, 076 43 Čierna
nad Tisou, Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of
the District Court Košice I, No. 32OdK/31/2021 dated on 22th of February 2021, the bankruptcy was
declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 40/2021 dňa 01.3.2021.
Dňom 2.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Business Journal No. 40/2021 on 01th of
February 2021. Bankruptcy was declared on 02th of February 2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Viera Dobrovolská, J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce, Slovenská republika alebo elektronicky do
jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania. Lehota sa predlžuje podľa covidových opatrení vlády SR. Prerušuje sa od 3.3.2021 do
22.3.2021.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Viera Dobrovolska, J.Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, Slovak Republic or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for
submission of electronic filling. Extension of the deadline according to the covid measures of the
Government of the Slovak Republik. I tis interrupted from 3.3.2021 to 22.3.2021.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 22.03.2021.
The date 22th of February 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
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pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Viera Dobrovolská, správca
JUDr. Viera Dobrovolská, trustee

K011024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimková Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských Hrdinov 139/13, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/31/2021 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/31/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Dobrovolská, správca konkurznej podstaty dlžníka: Edita Šimková, narod. 27.9.1963, bytom:
Dukelských hrdinov 139/13, 076 43 Čierna nad Tisou o z n a m u j e , že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v pracovných dňoch od 7,00-13,00 hod. v sídle správcu na adrese: J.Kalinčiaka č.6, 071 01
Michalovce.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese správcu.
JUDr. Viera Dobrovolská, správca
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K011025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Raáb Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štós 209, 044 26 Štós
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/343/2020 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/343/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo vyššie uvedenej veci oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručil dňa 01.03.2021 do
konkurzu súhrnú prihlášku pohľadávky č. 1 veriteľ ANDY SLOVAKIA s.r.o., Štós 306, IČO: 48292559, ktorou
prihlásil do konkurzu nasledovné pohľadávky:
Pohľadávku č. 1 v celkovej sume 3.300,- Eur
Pohľadávku č. 2 v celkovej sume 3.400,- Eur
Pohľadávku č. 3 v celkovej sume 3.000,- Eur
Pohľadávku č. 4 v celkovej sume 4.000,- Eur
Pohľadávku č. 5 v celkovej sume 4.500,- Eur
Pohľadávku č. 6 v celkovej sume 3.500,- Eur
Pohľadávku č. 7 v celkovej sume 4.000,- Eur

Správca JUDr. Michael Medviď
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