Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

K012981
Spisová značka: 37K/14/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok odsúdeného: Adam Behro, nar. 14.12.1992,
trvale bytom Sadová 629/8, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Žilina,
o návrhu správcu: JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava,
zn. správcu: S 1799 na určenie odmeny správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, zn. správcu: S 1799 paušálnu odmenu vo výške 2300,00 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uznesenie odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2021
JUDr. Lea Gubová,
K012982
Spisová značka: 6K/63/2011
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: PhDr. Peter Vandák, nar. 05. 12. 1980, trv. byt. Vyšehradská 8,
Bratislava, správcom ktorého je: SKP, k. s., so sídlom Námestie SNP 74/028, IČO: 44 915 691, zn. správcu: S 1359,
uznesením č. k. 6K/63/2011-463 zo dňa 28. 10. 2020 rozhodol o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 11. 2020.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.3.2021
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K012983
Spisová značka: 4OdK/24/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Balážová, nar. 21.06.1970, trvale bytom Kolónia
69/2, 906 38 Rohožník, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Oľga Balážová, nar. 21.06.1970, trvale bytom Kolónia 69/2, 906
38 Rohožník.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, zn. správcu: S 459.
IV.
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 platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. 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. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
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.
IX.
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 ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D14, pol. reg. 80/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
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, 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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislava I dňa 5.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K012984
Spisová značka: 4OdK/25/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Ševčíková, nar. 24.06.1958, trvale bytom Česká
100/9, 831 03 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Ševčíková, nar. 24.06.1958, trvale bytom Česká 100/9,
831 03 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava, zn.
správcu: S 1565.
IV.
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 platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. 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. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
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.
IX.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ).
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod položkou denníka
D14, pol. reg. 82/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
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, 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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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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 Bratislava I dňa 5.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K012985
Spisová značka: 1K/18/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Pacek - SCUBY - STAV,
nar. 04.02.1976, bytom Rumince 70, 980 50 Včelinec, IČO: 41 309 863, správcom konkurznej podstaty ktorého je
Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1255, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Mgr. Pavla Vršku, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2,
990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1255.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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II.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR) na deň 07. apríla 2021 o 09:00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 132, prízemie Okresného
súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K012986
Spisová značka: 1K/31/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jakub Mihalčiak, nar.
09.06.1992, bytom Uderiná 70, 985 54 Lovinobaňa, IČO: 46 594 28, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr.
Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1255, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Mgr. Pavla Vršku, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2,
990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1255.
II.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR) na deň 07. apríla 2021 o 09:30 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 132, prízemie Okresného
súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K012987
Spisová značka: 4K/53/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Iveta Kahabková, nar. 05.
03. 1973, trvale bytom Bela IV 800/1, 960 01 Zvolen, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Pavel Vrška, so
sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1255, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Mgr. Pavla Vršku, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2,
990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1255.
II.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR) na deň 07. apríla 2021 o 10:00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 132, prízemie Okresného
súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K012988
Spisová značka: 1K/32/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Richard Galamb, nar.
26.11.1979, trvale bytom Písecká 747/6, 990 01 Veľký Krtíš, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Pavel
Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1255, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Mgr. Pavla Vršku, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2,
990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1255.
II.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR) na deň 07. apríla 2021 o 10:30 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 132, prízemie Okresného
súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K012989
Spisová značka: 4K/8/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VIKTOR Group a.s., so
sídlom Devičie 53, 962 65 Devičie, IČO: 36 632 911, správcom ktorého je JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie
Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd priznáva JUDr. Jurajovi Rybárovi, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709, ako
správcovi úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume 5 520,Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) .
Okresný súd Banská Bystrica dňa 9.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K012990
Spisová značka: 1K/69/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Martin Trebula, nar.
24.05.1973, bytom Slanecká 1719, 962 05 Hriňová, správcom konkurznej podstaty ktorého je spoločnosť
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555,
značka správcu S: 1405, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Súd zrušuje konkurz na majetok úpadcu Martin Trebula, nar. 24.05.1973, bytom Slanecká 1719, 962 05 Hriňová po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola
čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská
Bystrica a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do
právomoci súdov, ak ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak
účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne
rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona
bol potrebný, ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený
sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa
nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na
základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí,
pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, ak rozhodnutie súdu prvého stupňa
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 9.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K012991
Spisová značka: 2OdK/15/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka - Ferdinand
Danihel, nar. 21.09.1995, trvale bytom Mierová 717/4, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom:
Lakšárska Nová Ves 256, 90876 Lakšárska Nová Ves, IČO: 51240980, ktorého správcom konkurznej podstaty je G &
B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, zn.: S1719,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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takto
rozhodol
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/15/2021 zo dňa 04. 02. 2021, publikované v
Obchodnom vestníku č. 28/2021 dňa 11. 02. 2021 tak, že v záhlaví a v I. časti výroku sa označenie dlžníka
„Ferdinand Danihel, nar. 21.09.1995, trvale bytom Mierová 717/4, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným
menom: Lakšárska Nová Ves 256, 90876 Lakšárska Nová Ves, IČO: 51240980“ nahrádza nasledovným znením
„Ferdinand Danihel, nar. 21. 09. 1995, trvale bytom Mierová 717/4, 990 01 Veľký Krtíš, obchodné meno - Ferdinand
Danihel, s miestom podnikania Lakšárska Nová Ves 256, 908 76 Lakšárska Nová Ves, IČO - 51240980“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 196 ZKR v spojení s § 355 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 5.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K012992
Spisová značka: 2OdK/186/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka - Alena Vincúrová, nar. 20.
04. 1989, trvale bytom Repište 154, 966 03 Repište, obchodné meno - Alena Vincúrová, s miestom podnikania
Repište 82, 966 03 Repište, IČO - 45354596, ktorého správcom konkurznej podstaty je JUDr. Eva Háberová, so
sídlom kancelárie Trhova 1, 960 01 Zvolen, zn.: S1367, takto
rozhodol
I.
Odvoláva
960 01 Zvolen, zn.: S1367.

správcu konkurznej podstaty - JUDr. Eva Háberová, so sídlom kancelárie Trhova 1,

II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, so sídlom kancelárie Františka
Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1541.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie (§ 166j ods. 3 ZKR).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 5.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K012993
Spisová značka: 5OdK/52/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Katarína Morová, nar. 15. 08.
1970, trvale bytom obec Dolná Ždaňa, 966 01 Dolná Ždaňa, obchodné meno - Katarína Morová, s miestom
podnikania Sebedín 7, 974 01 Sebedín-Bečov, IČO - 43498957, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Katarína Morová, nar. 15. 08. 1970, trvale bytom
obec Dolná Ždaňa, 966 01 Dolná Ždaňa, obchodné meno - Katarína Morová, s miestom podnikania Sebedín 7, 974
01 Sebedín-Bečov, IČO - 43498957.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, zn.: S1709.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
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
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zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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,
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K012994
Spisová značka: 5OdK/54/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Peter Baláž, nar. 11. 01. 1993,
trvale bytom Dr. Jánského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO - 48310549, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Peter Baláž, nar. 11. 01. 1993, trvale bytom Dr.
Jánského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO - 48310549.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Gabriela Muránska Matušková, so sídlom kancelárie ul.
Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S680.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
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
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pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K012995
Spisová značka: 5OdK/56/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Juraj Rusnák, nar. 30. 04. 1973,
trvale bytom Bystrinská 809/70, 984 01 Kalinovo, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu 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

18

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Juraj Rusnák, nar. 30. 04. 1973, trvale bytom
Bystrinská 809/70, 984 01 Kalinovo.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Mário Keleti, so sídlom kancelárie Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa, zn.: S1241.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
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
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vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K012996
Spisová značka: 26K/43/2015
Sp. zn. 26K/43/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Červený rak
3073/9, 040 01 Košice - Juh, IČO: 47 028 866, právne zastúpený: Advokátska kancelária SELTON legal s.r.o., so
sídlom Medená 24, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 50 001 019 o návrhu navrhovateľa: JUDr. Radoslav
Hajdúch, nar. 18.04.1972, bytom Krajná 498, 900 41 Rovinka na povolenie vstupu do konania uverejňuje uznesenie
Krajského súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4CoKR/42/2020 - 1781
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte predsedníčky senátu JUDr. Slávky Maruščákovej a členov senátu JUDr. Zdenky
Kohútovej a JUDr. Igora Ragana v právnej veci úpadcu: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o. v konkurze, Červený rak
3073/9, 040 01 Košice - Juh, IČO: 47 028 866, právne zastúpený: Advokátska kancelária SELTON legal s.r.o., so
sídlom Medená 24, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 50 001 019, o návrhu navrhovateľa: JUDr. Radoslav
Hajdúch, nar. 18.04.1972, bytom Krajná 498, 900 41 Rovinka, zastúpený: MARCO & LUCAS Legal, s.r.o., 900 41
Rovinka 498, IČO: 35 816 317, na povolenie vstupu do konania, o odvolaní nebohej Mgr. Bc. Ivety Caisovej,
Topásová 52, 040 01 Košice, zomrelej dňa 9.12.2020, u ktorej prichádzajú do úvahy ako zákonní dedičia: Ing. Dušan
Cais, nar. 2.9.1960, Michal Cais, nar. 25.5.1984 a Silvia Caisová, nar. 11.2.1964, proti uzneseniu Okresného súdu
Košice I zo dňa 30. apríla 2020, č.k. 26K/43/2015-1504, takto

rozhod ol:
P o t v r d z u j e uznesenie Okresného súdu Košice I zo dňa 30. apríla 2020,
26K/43/2015 - 1504.

č.k.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa
v ustanovení § 419 C.s.p.
Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané,
dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa
§ 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, okrem prípadov uvedených
v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p.
V dovolaní podľa § 428 C.s.p. sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).
V Košiciach, dňa 12. januára 2021

JUDr. Slávka Maruščáková
predseda senátu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Zdenka Kohútová
člen senátu
JUDr. Igor Ragan
člen senátu
( sudca spravodajca )

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Mária Hiščáková
V Košiciach, dňa 11.3.2021

Okresný súd Košice I dňa 11.3.2021
JUDr. Mária Hiščáková, vyšší súdny úradník
K012997
Spisová značka: 26K/43/2015
Sp. zn. 26K/43/2015
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Červený rak
3073/9, 040 01 Košice - Juh, IČO: 47 028 866, zast: SELTON legal s.r.o., so sídlom Medená 24, 811 02 Bratislava Staré mesto, IČO: 50 001 019 o návrhu navrhovateľky: Mgr. Bc. Iveta Caisová, nar. 12.07.1962, bytom Topásova 52,
040 11 Košice na prerušenie, resp. zastavenie konkurzného konania z dôvodu neoprávneného konania konateľom
úpadcu uverejňuje uznesenie Krajského súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4CoKR/43/2020 - 1786 takto
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte predsedníčky senátu JUDr. Slávky Maruščákovej a členov senátu JUDr. Zdenky
Kohútovej a JUDr. Igora Ragana v právnej veci v právnej veci úpadcu: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o. v
konkurze, so sídlom Červený rak 3073/9, 040 01 Košice - Juh, IČO: 47 028 866, zastúpený: SELTON legal s.r.o., so
sídlom Medená 24, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 50 001 019, o návrhu navrhovateľky: Mgr. Bc. Iveta
Caisová na prerušenie, resp. zastavenie konkurzného konania z dôvodu neoprávneného konania konateľom úpadcu,
o odvolaní nebohej Mgr. Bc. Ivety Caisovej, Topásová 52, 040 01 Košice, zomrelej dňa 9.12.2020, u ktorej
prichádzajú do úvahy ako zákonní dedičia Ing. Dušan Cais, nar. 2.9.1960, Michal Cais, nar. 25.5.1984 a Silvia
Caisová, nar. 11.2.1964, proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 28. septembra 2020, č. k. 26K/43/20151649, takto
rozhod ol:
O d m i e t a odvolanie.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa
v ustanovení § 419 C.s.p.
Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané,
dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa
§ 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, okrem prípadov uvedených
v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p.
V dovolaní podľa § 428 C.s.p. sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

V Košiciach, dňa 12. januára 2021

JUDr. Slávka Maruščáková
predseda senátu
JUDr. Zdenka Kohútová
člen senátu
JUDr. Igor Ragan
člen senátu
( sudca spravodajca )

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Mária Hiščáková
V Košiciach, dňa 11.3.2021

Okresný súd Košice I dňa 11.3.2021
JUDr. Mária Hiščáková, vyšší súdny úradník
K012998
Spisová značka: 31OdK/26/2021
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Ladislav Horváth, nar. 24.04.1967,
bytom Adyho 190/22, 935 63 Čata, ktorého správcom je: JUDr. Richard Schwarz, so sídlom kancelárie Podzámska
32, 940 02 Nové Zámky, takto
rozhodol
O p r a v u j e III. výrokovú vetu uznesenia Okresného súdu Nitra č. k. 31OdK/26/2021 - 18 zo dňa 12.02.2021 v časti
označenia sídla správcu tak, že nesprávna adresa sídla správcu: "Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky" správne znie:
" 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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 357 CSP).
Okresný súd Nitra dňa 10.3.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K012999
Spisová značka: 2OdK/37/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dana Madulová, nar. 08.02.1986, Komenského 659/13,
068 01 Medzilaborce, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dana Madulová, nar. 08.02.1986, Komenského 659/13, 068 01
Medzilaborce,
II.
201,

ustanovuje: JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 31 300

III.
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. 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“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
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),
VI.
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),
VII.
u k l a d á správcovi 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 vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 31 300 201, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 26.02.2021 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 167/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 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 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 11.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K013000
Spisová značka: 5OdK/58/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Dunka, nar. 19.02.1982, trvale bytom 065 12
Jakubany 542 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
542,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav Dunka, nar. 19.02.1982, trvale bytom 065 12 Jakubany

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
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),
VI.
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),
VII.
u k l a d á správcovi 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 vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 175/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

27

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 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 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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Okresný súd Prešov dňa 11.3.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K013001
Spisová značka: 38K/3/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť ZALINA s.r.o. v
konkurze so sídlom Gen. M.R. Štefánika 373/11, 911 01 Trenčín, IČO 50 123 416, ktorého správcom je Mgr.
Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, o návrhu súdneho
exekútora JUDr. Jozef Ďurica so sídlom Borovianska cesta 2564/17, 960 01 Zvolen, IČO 37 822 314, na vstup do
konania ako veriteľa pohľadávky proti podstate, takto
rozhodol
Súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica so sídlom Borovianska cesta 2564/17, 960 01 Zvolen, IČO 37 822 314 sa vyzýva,
aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránil neúplnosť návrhu na
vstup do konania ako veriteľa pohľadávky proti podstate, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 15.01.2021, k sp.
zn. 38K/3/2019 nasledovne:
je potrebné doplniť návrh o všeobecnú náležitosť podania - podpis,
je potrebné nezameniteľným spôsobom popísať pohľadávku proti podstate podľa
evidencie pohľadávok proti podstate, ktorá na neho prešla,
je potrebné predložiť preberací protokol, z ktorého bude vyplývať, že
súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica prevzal aj exekučnú agendu, v rámci ktorej vznikla pohľadávka súdneho
exekútora Mgr. Pavel Mika so sídlom Dukelských hrdinov 16, 960 01 Zvolen, IČO 30 790 6879, ktorú uplatnil ako
pohľadávku proti podstate v konaní vedenom na tunajšom súde pod sp. zn.. 38K/3/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.)

Okresný súd Trenčín dňa 10.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K013002
Spisová značka: 40OdS/1/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Gustav Werner, nar. 31.7.1961, trvale bytom Turá Lúka
52, 907 03 Myjava, zastúpený advokátom Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie Hodžova 161/1, 907 01
Myjava, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I. Poskytuje ochranu pred veriteľmi dlžníkovi Gustav Werner, nar. 31.7.1961, trvale bytom Turá Lúka 52, 907 03
Myjava.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu
S106.
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.
IV. Správca je povinný primerane podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní bez zbytočného odkladu informovať o začatí hlavného insolvenčného konania
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho
zabezpečenia členských štátov Európskej únie.
V. Ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu na zaplatenie preddavku.

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

29

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

VI. Poučuje dlžníka, že ak nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
nákladov spojených s vedením konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť
oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí (§ 168a ods. 3 ZKR).
VII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia, 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.
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a ZKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 11.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K013003
Spisová značka: 7K/10/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s.,
so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 35 685 239, správcom ktorého je: JUDr. Erik Končok, so sídlom
kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol

Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 113/2020 zo dňa
15.06.2020, a to:
položka súpisu všeobecnej podstaty č. 1 - vozidlo CITROEN Jumper Combi Tour, EVČ: MT 808 DC,
súpisová hodnota 10.732,23eur;
je správca povinný speňažovať v ponukovom konaní nasledovným spôsobom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzvu na predkladanie ponúk s podrobným opisom speňažovanej hnuteľnej veci vrátane úplných
podmienok ponukového konania je správca povinný zverejniť v Obchodnom vestníku.
Predmetné motorové vozidlo správca zároveň ponúkne na internetových portáloch, na ktorých sa
bezplatne zverejňujú ponuky predávaných ojazdených motorových vozidiel. Inzerované oznámenie musí obsahovať
minimálne informácie o predmete predaja s fotografiami, o lehote na podávanie záväzných ponúk a o možnosti
poskytnutia bližších informácií o predmete predaja, pričom zároveň bude doplnený o odkaz na podmienky
ponukového konania zverejnené v príslušnom Obchodnom vestníku. Realizáciu inzerátu na internete je správca
povinný zabezpečiť tak, aby záujemcovia o kúpu ponúkaného motorového vozidla mali dostatočný čas na podanie
ponuky.
Lehota na podávanie záväzných ponúk bude stanovená na 20 dní odo dňa zverejnenia výzvy na
prekladanie ponúk v Obchodnom vestníku.
Ponuky sa budú doručovať na adresu kancelárie správcu a do elektronickej schránky správcu s tým, že
takto doručené ponuky je potrebné označiť „Neotvárať - ponuka v konaní 7K/10/2017“. Pričom správca ponuky
doručené elektronicky s takýmto označením predmetu otvorí až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
-

Za víťaznú sa považuje ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.

Obálky s ponukami resp. elektronické podania doručené do elektronickej schránky správcu budú
otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, o čom je správca povinný spísať úradný
záznam.
-

Následne správca ponuky vyhodnotí a o výsledku ponukového konania bude podrobne informovať súd.

cenu.

Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne za speňažovanú vec najvyššiu kúpnu

Ďalšie podmienky ponukového konania, ktoré nie sú upravené týmto záväzným pokynom, je správca
oprávnený stanoviť sám, pri dodržaní zásady hospodárnosti, verejnosti a transparentnosti.
V prípade neúspechu prvého kola ponukového konania je správca oprávnený ponukové konanie zopakovať, za
podmienok uvedených v odôvodnení tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 11.3.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
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K013004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pharma Design Center s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 851 180
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 8R/2/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/2/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej aj len ako „Dozorný správca"), v
zmysle ust. § 163 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR") oznamuje, že v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného
plánu obchodnej spoločnosti Pharma Design Center s.r.o., IČO : 35 851 180, so sídlom Bancíkovej 1/A, 821
03 Bratislava (ďalej aj len ako „Dlžník") potvrdeného uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. zn. 8R/2/2019
zo dňa 31.03.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 68/2020 zo dňa 07.04.2020 sa nad Dlžníkom zavádza
dozorná správa.
Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú v prípade úplného splnenia
reštrukturalizačného plánu osoby podliehajúcej dozornej správe, zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy
v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu
na majetok Dlžníka.
Právnymi úkonmi Dlžníka, ktoré podľa záväznej časti reštrukturalizačného plánu majú počas dozornej správy
podliehať súhlasu Dozorného správcu sú:
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·
·

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo
inej právnickej osobe;
prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku Predkladateľa plánu
zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom;
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Predkladateľa plánu alebo k
vzniku ručiteľského záväzku Predkladateľa plánu;
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j.
bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Predkladateľ
plánu poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá
cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať;
vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti
oprávnené záujmy veriteľa alebo veriteľov Predkladateľa plánu na čo najvyššom uspokojení ich
pohľadávok;
akékoľvek plnenie peňažného záväzku Predkladateľa plánu v hodnote prevyšujúcej 100.000,00 Eur alebo
viacerých peňažných záväzkov Predkladateľa plánu voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej
500.000,00 Eur v priebehu šiestich mesiacov, s výnimkou plnenia záväzku alebo záväzkov vyplývajúcich
z právneho úkonu schváleného Správcom;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote
prevyšujúcej 500.000,00 Eur;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Predkladateľa plánu alebo
záväzok Predkladateľa plánu strpieť určitú činnosť alebo záväzok Predkladateľa plánu zdržať sa určitej
činnosti po dobu viac ako 12 mesiacov;
vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných právnych
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úkonov, na základe ktorých by Predkladateľovi plánu vznikla iná povinnosť peňažného alebo
nepeňažného plnenia v dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť
vyplývajúca z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných
zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom;
plnenie peňažných záväzkov Predkladateľa plánu alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;
každý právny úkon medzi Predkladateľom plánu a jeho Spriaznenými osobami alebo medzi
Predkladateľom plánu a Spriaznenými osobami veriteľov Predkladateľa plánu;
uznanie ktorejkoľvek z pohľadávok ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej do reštrukturalizácie a popretej
Správcom, zo strany Predkladateľa plánu podľa ust. § 124 ods. 7[1] ZKR, vrátane uznania záväzku alebo
uznania nároku vykonaného pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.

Ak Dlžník urobí bez súhlasu Dozorného správcu právny úkon podliehajúci súhlasu Dozorného správcu, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať̌, ak pred úplným
splnením reštrukturalizačného plánu bol na majetok Dlžníka vyhlásený konkurz.
V Nitre, dňa 11.03.2021
Mgr. Veronika Vargová

K013005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabová Jozefína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5113/37, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1963
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/232/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/232/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, 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, vyhlasuje v súlade s ust. § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) I.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka:
Jozefína Szabová, nar. 25.09.1963, trvale bytom Dudvážska 5113/37, 821 07 Bratislava. (ďalej aj ako len
„Dlžník“):

I.

Predmet predaja

Dôvod zápisu
súpisu majetku
§ 167j ods.1 ZKR

do Dátum
zápisu
súpisu majetku
02.11.2020

do

Stav
vozidla

Popis veci

Súpisová
hodnota v €

Motorové vozidlo Ford Escort, ročník 1999, strieborná metalíza
nepojazdné 100,00
svetlá, VIN: WF0NXXBBANXD38735

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je stanovená vlastným odhadom správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet predaja sa speňažuje v stave v akom sa nachádza ku dňu vyhlásenia verejného ponukového konania, t.j.
ako stojí a leží.

(ďalej aj ako len „Predmet predaja“)

II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej.

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. zloží vratnú zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu konkurznej podstaty Dlžníka,
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, VS: 272322020, poznámka: Jozefína Szabová – VPK (ďalej
aj ako len „Záloha“);
2. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu spolu s uvedením jej splatnosti;
3. kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;
4. v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k uzatvoreniu prevodnej zmluvy, prepadne jeho záloha v prospech konkurznej
podstaty.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
+421 917 323 277, prípadne e-mailom na adrese: psk@psk-ks.sk.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku dlžníka sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom
„JOZEFÍNA SZABOVÁ– VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie
správcu: Blagoevova 9, 851 04 Bratislava.

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny v eurách (€);
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky;
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;
doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu
záujemcu v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
verejného ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcom v jeho záväznej ponuke.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. 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 I. kola
verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať majetku patriaceho do konkurznej
podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba
na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, o víťazovi ponukového
konania rozhodne žreb správcu.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa otvárania ponúk.

V Bratislave, dňa 11.03.2021

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka
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K013006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šafránková Natália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 915 / 8, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1997
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/134/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/134/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Natália Šafránková, nar. 15.01.1997, Rastislavova 915/8, 900 26 Slovenský Grob, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 17.02.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 85102 Slovenská republika 2 092,74 €

LawService Recovery, k.s., správca

K013007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blagoevova 2675 / 10, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/106/2020 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/106/2020
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.
Mgr. Michal Urban, so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 51 054 787, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Mgr. art. Martin Sedlák, narodený 12.10.1978, trvale bytom Blagoevova 2675/10,
851 04 Bratislava - Petržalka, č. k. 4OdK/106/2020 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Michal Urban
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

36

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

správca konkurznej podstaty

K013008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veterníková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Pezinok, Radničné námestie 7 0, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1978
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/30/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/30/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu podľa § 167u ods. 1 ZKR
Správca dlžníka Martina Veterníková, nar. 02. 07. 1978, trv. byt. Pezinok, týmto v súlade s ustanovením § 167u
ods. 1 v spojení s § 167l ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Správca zároveň vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok aby do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia
oznámili správcovi svoje bankové údaje na účely zaslania výťažku, a to na adresu: solcanska@itrust.sk
iTRUSTee Recovery, k. s., správca

K013009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Retail Projects, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancova 48, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 185 724
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/7/2019 S 1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/7/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27K/7/2019 – 183 zo dňa 15.10.2020, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 209/2020 zo dňa 29.10.2020 (účinky vyhlásenia – 30.10.2020), značka záznamu:
K077927, bol na majetok dlžníka Retail Projects, s.r.o., so sídlom Šancova 48, 811 05 Bratislava, IČO: 47
185 724 (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bol som ustanovený do funkcie správcu.
Oznámenie správcu o doručení prihlášky pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do
zoznamu pohľadávok:
JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 27K/7/2019,
že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 09.03.2021 pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 20
Veriteľ: Mgr. Andrej Martinka, Francúzskych partizánov 5080/3, 811 04 Bratislava
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Celková prihlásená suma: 7 652,06,- EUR
V zmysle ustanovení § 32 ods. 2, 3 a 19,21 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 preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky, čo
predstavuje 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.
Účet správcu, zverejnený na účely popierania: SK13 0200 0000 0013 6401 8951
V Bratislave, 12.03.2021
JUDr. Peter Vrábel, správca

K013010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slobodová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 5/1078, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/323/2020 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/323/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
súpisovej
zložky

Typ
majetku

1

Pozemok

2

Pozemok

3

Pozemok

4

Pozemok

5

Pozemok

6

Pozemok

7

Pozemok

8

Pozemok

9

Pozemok

10

Pozemok

11

Pozemok

12

Pozemok

13

Pozemok

14

Pozemok

15

Pozemok

16

Pozemok

17

Pozemok

Podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej Zabezpečenie
osoby

Orná pôda

206

Nie

Orná pôda

82

Nie

TTP

66

Nie

Ostatná plocha

4

Nie

Ostatná plocha

1

Nie

TTP

32

Nie

TTP

56

Nie

Orná pôda

94

Nie

Orná pôda

60

Nie

Orná pôda

60

Nie

Orná pôda

60

Nie

TTP

10

Nie

Orná pôda

49

Nie

Orná pôda

55

Nie

TTP

9

Nie

Orná pôda

14

Nie

Orná pôda

51

Nie
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Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

18

Pozemok

19

Pozemok

20

Pozemok

21

Pozemok

22

Pozemok

23

Pozemok

24

Pozemok

25

Pozemok

26

Pozemok

27

Pozemok

28

Pozemok

29

Pozemok

30

Pozemok

31

Pozemok

32

Pozemok

33

Pozemok

34

Pozemok

35

Pozemok

36

Pozemok

37

Pozemok

38

Pozemok

39

Pozemok

40

Pozemok

41

Pozemok

42

Pozemok

43

Pozemok

44

Pozemok

45

Pozemok

46

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

47

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

48

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata
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Orná pôda

134

Nie

Orná pôda

134

Nie

Orná pôda

44

Nie

Orná pôda

44

Nie

Orná pôda

135

Nie

Orná pôda

135

Nie

Orná pôda

44

Nie

Orná pôda

165

Nie

TTP

186

Nie

Orná pôda

30

Nie

Orná pôda

37

Nie

Orná pôda

26

Nie

Orná pôda

66

Nie

Orná pôda

74

Nie

Orná pôda

91

Nie

Orná pôda

27

Nie

TTP

184

Nie

TTP

247

Nie

Orná pôda

147

Nie

Orná pôda

35

Nie

TTP

34

Nie

Orná pôda

33

Nie

TTP

43

Nie

TTP

28

Nie

Orná pôda

2

Nie

Orná pôda

54

Nie

Orná pôda

133

Nie

Orná pôda

111

Nie

Motorové vozidlo Škoda Octavia. EČ
MA304EM, VIN: TMBBE61Z482028751,
4000
motor diesel, 1,968 ccm, 103 kW,
prevodovka MT/6, sedan
Motorové vozidlo Škoda Superb. EČ
MA141ER, VIN: TMBCG63UX79014939,
4000
motor diesel, 2,496 ccm, 120 kW,
prevodovka AT/5, sedan
Motocykel KAWASAKI ZR 750, typ ZR
750F/-/-, EČ: MA339EA, VIN:
1000
JKAZR750FFA004123, motor KZ750EE,
739 ccm, výkon 56 kW, benzín,

Nie

Nie

Nie
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K013011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnipová Radoslava, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pútnická 7554/16, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/125/2020 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/125/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, správca dlžníka:
Mgr. Radoslava Gnipová, nar. 20.5.1983, bytom Pútnická 7554/16, 841 06 Bratislava, v konaní vedenom
Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 4OdK/125/2020 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 12.3.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

K013012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeť Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabanova 2175 / 7, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/155/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/155/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

OPRAVA SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Správca týmto opravuje súp. zložku č. 2 v časti právny dôvod vzniku pohľadávky
Číslo
súp.
zložky

Podstata

1

Všeobecná
podstata

2

Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Peňažná
pohľadávka č. 4300 Eur
1
Peňažná
pohľadávka č. 8000 Eur
2

Dátum
zapísania

Dôvod
zapísania

Celková
suma,
peňažná
mena

31.8.2020

§167q ZKR 4300 Eur

31.8.2020

§167q ZKR 8000 Eur

Právny dôvod
vzniku
pohľadávky
Zmluva o pôžičke
zo dňa
08.04.2013
Zmluva o pôžičke
zo dňa
24.04.2013

Dlžník

Zabezpečenie

František
Malicher

Nie

František
Malicher

Nie

V Nitre, dňa 12.03.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kačkovič Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 4277 / 12, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/391/2020 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/391/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca dlžníka: JUDr. Ľuboš Kačkovič, MBA, nar.: 1.1.1971, trvale bytom
Vysoká 4277/12, 811 06 Bratislava (ďalej len „dlžník"), v súlade s § 167q, ods. 3 a § 167p ZKR vyhlasujem 2.
kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 230/2020 zo dňa 30.11.2020 a to:
Typ majetku:

iná majetková hodnota

Názov/Popis:
obchodný podiel dlžníka o veľkosti 5.000 Eur na spoločnosti OFFICE LEGAL s.r.o. so sídlom Údernícka 10, 851
01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 810 987 , čo zodpovedá 100% základného imania spoločnosti
Súpisová hodnota:

5.000 Eur

Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata
Dôvod zapísania:

zoznam majetku dlžníka; výpis z obchodného registra

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku (predmet speňažovania) uskutoční
za najvyššiu cenovú ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Predmet speňažovania sa predáva v
stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo
proti podstate.
2. Záväzná ponuka musí obsahovať (i) označenie záujemcu, uvedenie kontaktných údajov záujemcu a čísla
účtu, na ktoré žiada záujemca vrátiť zloženú zálohu, (ii) presné určenie, na ktorý majetok zo súpisu sa
ponuka vzťahuje a (iii) ponuku kúpnej ceny v mene EUR, vyjadrenú slovom aj písmom, a to osobitne ku
každému majetku zo súpisu, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
3. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, a to do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199
ods. 9 ZKR).
4. 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 obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie, obchodný podiel – Ľuboš
Kačkovič – 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.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a. s. IBAN SK34 1100 0000 0029 2491 1217. 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.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodne žreb správcu.
7. Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň
otváranie obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie
predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.
8. V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom
rade, jeho súrodenec alebo manžel právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od
skončenia ponukového konania.
9. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, správca vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy. Po akceptácii výzvy úspešným záujemcom, uzavrie správca
ako s úspešným záujemcom ponukového konania ako zmluvu o prevode obchodného podielu za
ponúknutú odplatu.
10. 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.
11. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, tel.: 02/59103908, 0902 418 139, prípadne prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: msutkova@patent-iurist.sk.
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

K013014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ficuová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyprichova 2488 / 82, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/19/2020 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/19/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn.: 27OdK/19/2020 zo dňa 11.02.2020 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Mária Ficuová, nar.: 28.08.1961, trvale bytom Cyprichova 2488/82, 831 06 Bratislava-Rača,
pričom ma zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“). Toto uznesenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku dňa 04.03.2020 v čiastke OV 44/2020.
V zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie
všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Z doterajšieho priebehu konkurzu správca zistil, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu si do predmetného
konkurzu neprihlásil svoju pohľadávky akýkoľvek veriteľ.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s poukazom na ust. § 167v ods. 2 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Mária Ficuová, nar.: 28.08.1961, trvale bytom Cyprichova 2488/82, 831 06
Bratislava-Rača, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka dlžníka Mária Ficuová,
nar.: 28.08.1961, trvale bytom Cyprichova 2488/82, 831 06 Bratislava-Rača zrušuje.
JUDr. Juraj Bašnák, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Begányiová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/97/2019 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/97/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Dňa 01.03.2021 bolo v obchodnom vestníku číslo 40/2021 zverejnené Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty.

Dňa 11.03.2021 som splnil rozvrh výťažku, na základe tejto skutočnosti podľa § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácií, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznamujem v OV, že konkurz na majetok dlžníka: Alena Begányiová, narodená 26.04.1979, trvale
bytom Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava, št. občan SR, pod sp. zn.: 37OdK/97/2019, sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Alena Begányiová, narodená 26.04.1979, trvale
bytom Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava, št. občan SR, pod sp. zn.: 37OdK/97/2019, zrušuje.

V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.

JUDr. Juraj Bašnák, správca

K013016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ambra Henrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 1556 / 32, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/56/2020 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/56/2020
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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Ako ustanovený správca dlžníka týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že konkurz
dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

JUDr. Juraj Bašnák, správca

K013017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištof Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 1010, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/319/2020 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/319/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Juraj Bašnák, správca dlžníka Igor Krištof, nar. 15.03.1981, Veľké Leváre 1010, 908 73 Veľké Leváre,
št. občan SR, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších právnych predpisov („ZKR“) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, bola dňa 09.12.2019, správcovi doručená prihláška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: EOS KSI
Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803, v celkovej sume pohľadávky 1 369,31 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 3.
JUDr. Juraj Bašnák, správca úpadcu

K013018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Rimská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 762, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 117 086
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2021 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Martina Rimská, nar. 18. 03. 1987, trv. byt. Veľké Leváre 762, 908 73 Veľké Leváre (ďalej aj ako len „Dlžník“),
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 27OdK/1/2021 zo dňa 02.02.2021, bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so
sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, Slovenská republika, bola ustanovená do funkcie
správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 49/2021 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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12.03.2021.

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 Bratislava I, proc. no. 27OdK/1/2021, dated on 02. February 2021 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Martina Rimská, Veľké Leváre 762, 908 73 Veľké Leváre , Slovak republic,
date of birth: 18.03.1987, and our company Profesionálna správcovská kancelária, k.s., registered office at
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, company identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of
the bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 49/2021 dated on 12th March 2021.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2021. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 13th March 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 Profesionálna
správcovská kancelária, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, 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.

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
Profesionálna správcovská kancelária, k.s., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava the Slovak Republic.

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
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.

JUDr. Adrián Žák
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca dlžníka /the bankruptcy trustee

K013019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Rimská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 762, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 117 086
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2021 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Profesionálna správcovská kancelária, 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, správca dlžníka: Martina Rimská, nar. 18. 03. 1987, trv. byt. Veľké Leváre 762,
908 73 Veľké Leváre (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: Profesionálna správcovská kancelária, k. s., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel.: +421 917 323 277.

V Bratislave, dňa 12.03.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K013020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Rimská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 762, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 117 086
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2021 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Profesionálna správcovská kancelária, 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, správca dlžníka Martina Rimská, nar. 18. 03. 1987, trv. byt. Veľké Leváre 762,
908 73 Veľké Leváre (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade
popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banke, a. s.,
v nasledovnom tvare:

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996;
Variabilný symbol: číslo pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Martina Rimská

V Bratislave, dňa 12.03.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., 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
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K013021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 8.mája 9510 / 32, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/118/2020 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/118/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca dlžníka - Ing. Róbert Kohút, nar.: 16.6.1957, bytom ul. 8. mája 9510/32, 821
06 Bratislava v súlade s § 167l, ods. 3 ZKR oznamuje, že do konkurzného konania bola dňa 8.12.2020 doručená
prihláška veriteľa - Hl. mesto Slovenskej republiky Bratislava, IČO: 00 603 481, Primaciálne nám. 1, Bratislava.
Prihláškou bola uplatnená pohľadávka vo výške 44,43 Eur. Prihláška pohľadávky bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

K013022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 8.mája 9510 / 32, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/118/2020 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/118/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca dlžníka - Ing. Róbert Kohút, nar.: 16.6.1957, bytom ul. 8. mája 9510/32, 821
06 Bratislava v súlade s § 167l, ods. 3 ZKR oznamuje, že do konkurzného konania bola dňa 15.10.2020 doručená
súhrnná prihláška veriteľa - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 35 850 370 so sídlom Prešovská 48,
826 46 Bratislava. Prihláškou bola uplatnená pohľadávka č. 1 vo výške 209,63 Eur, pohľadávka č. 2 vo výške
16,50 Eur a pohľadávka č. 3 vo výške 69,31 Eur.
Pohľadávky, prihlásené súhrnnou prihláškou boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

K013023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 8.mája 9510 / 32, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/118/2020 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/118/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca dlžníka - Ing. Róbert Kohút, nar.: 16.6.1957, bytom ul. 8. mája 9510/32, 821
06 Bratislava v súlade s § 167l, ods. 3 ZKR oznamuje, že do konkurzného konania bola dňa 30.9.2020 doručená
prihláška veriteľa - Zdeno Kissimonyi, Hlboká 5969/5, 917 01 Trnava. Prihláškou bola uplatnená pohľadávka vo
výške 3333,10 Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

K013024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 8.mája 9510 / 32, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/118/2020 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/118/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca dlžníka - Ing. Róbert Kohút, nar.: 16.6.1957, bytom ul. 8. mája 9510/32, 821
06 Bratislava v súlade s § 167l, ods. 3 ZKR oznamuje, že do konkurzného konania bola dňa 30.9.2020 doručená
prihláška veriteľa - Zdeno Kissimonyi, Hlboká 5969/5, 917 01 Trnava. Prihláškou bola uplatnená pohľadávka vo
výške 3331 Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Toto oznámenie je opravou predchádzajúceho oznámenia o doručení prihlášky po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, v ktorom bola v dôsledku chyby v písaní uvedená nesprávna výška pohľadávky,
správne má byť 3331 Eur, nie 3333,10 Eur.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

K013025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo súpisovej
položky majektu

Typ súpisovej
položky majektu

2

Hnuteľná vec

3

Hnuteľná vec

4
5
6
7

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

Popis hnuteľnej veci
sklenená vitrína s dreveným podstavcom s
rozmerom 101x50x50 cm
obvodné skrine (sklo) s rozmerom 58x101x66
cm
poloblúk (sklo) s rozmerom 58x133x66 cm
poloblúk (sklo) s rozmerom 54x101x66 cm
poloblúk (sklo) s rozmerom 58x68x47 cm
poloblúk s rozmerom 18x67x90 cm

Množstvo
(ks)

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

12

1/1

336,00 €

15

1/1

375,00 €

3
6
9
3

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

132,00 €
252,00 €
297,00 €
120,00 €
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8

Hnuteľná vec

9

Hnuteľná vec

10

Hnuteľná vec

11

Hnuteľná vec

12

Hnuteľná vec

13

Hnuteľná vec

14

Hnuteľná vec

15

Hnuteľná vec

16

Hnuteľná vec

17
18
19
20
21
22
23

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
poloblúk s rozmerom 18x84x90 cm
nábytok s rozmerom 40x64x89 cm umiestnený
pri vchode do prevádzky
nábytok s rozmerom 60x64x89 cm umiestnený
pri vchode do prevádzky
skriňa s policami s rozmerom 157x89x60 cm
skriňa s policami (sklo) s rozmerom 129x89x60
cm
poloblúk s tromi sklenenými policami s
rozmerom 60x204x94 cm
skrinka vcelku s tromi policami (sklo) s
rozmerom 193x127x40 cm umiestnená v
prevádzke pri pokladni
stolík s rozmerom 103x60x110 cm
skrinka nad umývadlom s rozmerom 30x99x60
cm
skrinka s umývadlom s rozmerom 60x90x46 cm
skriňa s rozmerom 80x42x50 cm
skriňa s rozmerom 180x42x50 cm
skriňový trezor s rozmerom 108x170x59,5 cm
polica nad trezorom s rozmerom 120x60 cm
polica nad trezorom s rozmerom 120x55 cm,
skrinka s rozmerom 75x32x103 cm

Deň vydania: 17.03.2021

3

1/1

135,00 €

2

1/1

62,00 €

10

1/1

340,00 €

5

1/1

205,00 €

2

1/1

94,00 €

1

1/1

35,00 €

1

1/1

35,00 €

1

1/1

41,00 €

1

1/1

21,00 €

1
1
1
1
1
3
1

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

20,00 €
25,00 €
45,00 €
700,00 €
18,00 €
51,00 €
25,00 €

Ing. Tomáš Antonič, správca

K013026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čičátka Aurel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka 0, 844 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1953
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/306/2020 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/306/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27OdK/306/2020 zo dňa 08.10.2020 bola spoločnosť KONRES
k. s., zastúpená: Ing. Bc. Michal Sedlačko (komplementár), so sídlom kancelárie: Štefánikova 8, 811 05
Bratislava, IČO: 47 249 005, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1651 (ďalej len „Správca“)
ustanovená do funkcie správcu majetku dlžníka: Aurel Čičátka, nar.: 18.11.1953, byt.: Bratislava - Dúbravka, 851
01 Bratislava(ďalej len „Dlžník“).
Týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa
konkurz končí.
JUDr. Lenka Hričindová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melinda Kardosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haanova 2/2685, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/79/2020 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/79/2020
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. Dňa 25.11.2020 bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v právnej veci
navrhovateľa- dlžníka: Melinda Kardosová, nar. 1.12.1970, Haanova 2685/2, 85104 Bratislava, ktorým príslušný
súd uznesením, pod sp.zn. 4OdK/79/2020 rozhodol vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a ustanovení správcuMgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, pod číslom S1233. Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha
majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a
speňažením takéhoto majetku.“ Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie
šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“ Podľa § 167v ods. 1 ZKR
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však
správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na
trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.“ Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení
vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých
Dlžníkom a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami. Správca zistil majetok Dlžníka, ktorý nebolo možné
v troch kolách verejného ponukového konania speňažiť. V dôsledku uvedených skutočností možno konštatovať,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca z tohto dôvodu v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Melinda Kardosová, nar. 1.12.1970, Haanova 2685/2, 85104
Bratislava, končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka
v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K013028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Mirza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 456/24, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76 3, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/141/2020/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/141/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Margita Hrivňáková, správca úpadcu : Darina Mirza, nar. 28. 05. 1969, trvale bytom Robotnícka
456/24, 900 66 Vysoká pri Morave, oznamuje, že dňom uverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Májkova 3, 811 07 Bratislava, v pracovných
dňoch od 9.00 hod. do 15.30 hod., 5.posch., č. dv. 518. Žiadosť o nahliadnutie do spisu je možné podávať
písomne na adrese Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava alebo elektronicky na email: hrivnakova@acs.sk alebo tel.: +421/2/50239341, 905437093 .
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V Bratislave dňa 6. 3. 2021
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K013029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mundok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 525 / 3, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/23/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/23/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Tomáš Mundok, nar. 30. 03. 1980, trv. byt.
Cintorínska 525/3, 900 29 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji oznamuje účastníkom konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Špitálska 10, 811 08 Bratislava, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 10,00 do 16,00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.:
0905 831 660 alebo elektronicky na email: blspravca@gmail.com.
V Bratislave 12.3.2021

K013030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mundok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 525 / 3, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/23/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/23/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Tomáš Mundok, nar. 30. 03. 1980, trv. byt.
Cintorínska 525/3, 900 29 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý
možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN:
SK90 0200 0000 0038 9598 9553.
V Bratislave 12.3.2021

K013031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva KISSOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Devätinova 6/9627, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/69/2020 S1325
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Okresný súd Bratislava I
8OdK/69/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a o jej zapísaní do
zoznamu pohľadávok – 02
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Eva KISSOVÁ, dátum narodenia: 15.03.1979 s
miestom trvalého pobytu: Devätinova 9627/6, 821 06 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, štátny občan
Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 tretej vety ZKR oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že dňa 11.03.2021, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu, veriteľom
s obchodným menom: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598,
doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na
majetok úpadcu dve nezabezpečené pohľadávky: pohľadávku s poradovým číslom 1 v celkovej sume 22.733,16
EUR pohľadávku s poradovým číslom 2 v celkovej sume 821,70 EUR. Uvedené pohľadávky boli v prihlásenom
rozsahu zapísaná do Zoznamu pohľadávok dňa 13.03.2021.
V Bratislave, dňa 13. marca 2021
Monika Martonová, správca

K013032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej MALÍK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvačalova 49/1011, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/466/2020 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/466/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a o jej zapísaní do
zoznamu pohľadávok – 01
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Matej MALÍK, dátum narodenia: 11.09.1973 s
miestom trvalého pobytu: Kvačalova 1011/49, 821 08 Bratislava – Ružinov, štátny občan Slovenskej republiky,
štátny občan Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 tretej vety ZKR oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že dňa 10.03.2013, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie
správcu, veriteľom s názvom Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom: Záhradnícka 10, 813
66 Bratislava, IČO: 00 215 759, doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorou si veriteľ
prihlásil do konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu dve nezabezpečené pohľadávky, a to nezabezpečenú
pohľadávku s poradovým číslom 1 v celkovej sume 60,00 EUR a nezabezpečenú pohľadávku s poradovým číslom
2 v celkovej sume 39,83 EUR. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do Zoznamu
pohľadávok dňa 13.03.2021.
V Bratislave, dňa 13. marca 2021
Monika Martonová, správca
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K013033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kadlíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská 108/9, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1989
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/123/2020 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/123/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K013034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Sekerková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 95/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.5.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K70/2016S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K70/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu majetkovej podstaty
Súpisová zložka majetku č.1
Všeobecná podstata
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zápisu: 1.3.2021
Typ súpisovej položky majetku: peňažné prostriedky
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 2.461,24 .-Euro

JUDr, Tomáš Vaňo
Správca 289
Súpisová zložka majetku č.1
Všeobecná podstata
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Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zápisu: 1.3.2021
Typ súpisovej položky majetku: peňažné prostriedky
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 2.461,24 .-Euro

JUDr, Tomáš Vaňo
Správca 289

K013035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lívia Fichtlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK436/2019S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK436/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č.1
Všeobecná podstata
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve dlžníka
Deň zápisu: 14.3.2021
Typ súpisovej položky majetku: nehnuteľný majetok
Opis:

Parcela registra E, parc.č 1371 o výmere 6.377m2, orná pôda
Okres Spišská Nová Ves, Obec Smižany, k.ú. Smižany, vedené na LV 2060

Spoluvlastnícky podiel: 1/20
Súpisová hodnota: 1.300 .-Euro

JUDr, Tomáš Vaňo
Správca 289
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K013036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berhédi Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Botanická 5636 / 25, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/230/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/230/2020
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 Krajský súd Trnava dňa 22.07.2020, sp. zn. 25OdK/230/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Miloš Berhédi, nar. 09.04.1986,
trvale bytom Botanická 5636/25, 91708 Trnava (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miloš Berhédi, nar. 09.04.1986, Botanická
5636/25, 91708 Trnava končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K013037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Katona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Chotár 90, 925 41 Dolný Chotár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1968
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/96/2020
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Okresný súd Trnava
36OdK/96/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka:
Vojtech Katona, nar. 02.10.1968, trvale bytom 925 41 Dolný Chotár 90, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 36OdK/96/2020, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 11.03.2021, t.j. po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie:
Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
Prihlásená suma: 2.095,63 EUR

V Trnave, dňa 12.03.2021
Trnavský správcovský dom, k.s., správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K013038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Czödör
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá ulica 94/29, 930 21 Jahodná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/91/2020 S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/91/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod č.k. : 26OdK/91/2020 na majetok dlžníka
Daniel Czödör, narodený 07.08.1952, trvale bytom Dlhá ulica 94/29, 930 21 Jahodná, Ing. Dagmar Macháčková,
so sídlom kancelárie Jarmočná 3 920 01 Hlohovec, správca konkurznej podstaty, v súlade s ustanovením § 40
ods. 1 písm. b) Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), týmto zverejňuje preradenie súpisovej zložky majetku č. 3, č. 4 a č. 5 zo súpisu majetku všeobecnej
podstaty do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s. , Cintorínska
21 , Bratislava , IČO : 35 776 005 . Pohľadávka zabezpečeného veriteľa bola prihlásená na základe právneho
dôvodu :
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/340/46999/06/Lova zo dňa 4.8.2006
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/2300/30008/01 zo dňa 19.4.2001
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/340/52589/05/Lova zo dňa 21.9.2005
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/340/46994/06/Lova zo dňa 4.8.2006
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Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/340/65853/07/Fod zo dňa 26.10.2007
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/340/65854/07/Fod zo dňa 26.10.2007
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/340/40025/08/Fod zo dňa 4.7.2008
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/2300/38302/02/Mar zo dňa 24.4.2002
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/310/64898/00/Marák zo dňa 19.10.2000
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/340/76265/11/Fod zo dňa 25.11.2011
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/340/76268/11/Fod zo dňa 25.11.2011
Opis preradených súpisových zložiek majetku č. 3,č.4, č. 5 ktoré boli vyradené zo všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2021 zo dňa 25.02.2021 pod položkou K009651 .

POZEMKY :
Súp.
Názov
zl.
3 Pozemok
reg. "C"
Pozemok
reg. "C"

4

Druh pozemku

Výmera
[m2]

Obec

záhrada

432

Zastavané plochy a
nádvoria
878

Katastrálne
územie

Číslo listu Číslo
vlast.
parcely

Spoluvl. Dátum
podiel zápisu

Súpisová
hodnota

Jahodná Jahodná

142

147/1

1/1

15.02.2021

Jahodná Jahodná

142

148

1/1

15.02.2021

Pozemky zverejne ako súp. zl.č .3 a 4 sú nerozlučne spojené s vlastníctvom rodinného domu
STAVBY
Súp. popis
zl.
stavby
5

Rodinný
dom

Súpisné
číslo

Obec

Katastrálne
územie

94

Jahodná Jahodná

Číslo
vlast.

listu Číslo
parcely

142

148

Spoluvlast.
podiel

Dátum
zápisu

Súpisová
hodnota

1/1

15.02.2021

45 000,00EUR

Ing. Dagmar Macháčková , správca

K013039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ingrid Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1378 / 36, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1971
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/304/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/304/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Ingrid Balážová, nar.: 02.11.1971, trvale bytom: Hurbanova 1378/36, 905
01 Senica, podnikajúca pod obchodným menom Ingrid Balážová, IČO: 11 876 638, s miestom podnikania
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Hurbanova 1378/36, 905 01 Senica, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.03.2018, v konaní
o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/304/2020, týmto
oznamuje, že dňa 12.03.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok pod por. č. 5/1 - 5/2 pohľadávky veriteľa EOS KSI
Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, v celkovej výške 2 267,87 EUR,
prihlásené prihláškou, doručenou dňa 04.03.2021 po základnej prihlasovacej lehote.
V Gbeloch, dňa 12.03.2021
K/V insolvency, k.s., správca

K013040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Tomáš Lipkovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Chotár 106, 925 41 Dolný Chotár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1980
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/360/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/360/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Lipkovics, nar.: 07.01.1980, trvale bytom: 925 41 Dolný Chotár
106, podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Lipkovics, IČO: 41 595 891, s miestom podnikania 925 41 Dolný
Chotár 106, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou od 01.05.2020 do 01.05.2023, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/360/2020, týmto oznamuje, že dňa
12.03.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok pod por. č. 7/1 pohľadávku veriteľa Intrum Slovakia, s.r.o., so sídlom
Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154, v celkovej výške 1 422,39 EUR, prihlásenú prihláškou, doručenou dňa
04.03.2021 po základnej prihlasovacej lehote.
V Gbeloch, dňa 12.03.2021
K/V insolvency, k.s., správca

K013041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cisarík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závalie 1336 / 2B, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/288/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom
Názov

Druh
pozemku

Výmera
[m2]

Obec

Kód
štátu

Názov
katastrálneho
územia

Číslo listu
vlastníctva

Číslo
parcely

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Zabezpečenie
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orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
orná pôda
orná pôda

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

4
252
65
1510
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SVK
SVK
SVK
SVK

Olešná
Olešná
Olešná
Olešná

903
903
903
903

1144
1202
1253
1434

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

Nie
Nie
Nie
Nie

Trvalé trávne
397
porasty

Olešná SVK

Olešná

903

2146

1/1

Nie

Trvalé trávne
403
porasty

Olešná SVK

Olešná

3253

1273

1920/80640

Nie

Orná pôda
Orná pôda

Olešná SVK
Olešná SVK

Olešná
Olešná

3253
3253

1274
1275

1920/80640
1920/80640

Nie
Nie

2194
1567

Olešná
Olešná
Olešná
Olešná

Deň vydania: 17.03.2021

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Cisarík1 – KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V
lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2.
Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o
zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej
osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu
fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu
záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie
ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN:
SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na
účet správcu, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania
písomne do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne
najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového
konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto
zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako
stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7.
Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od
dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do
piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie
informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10.
Správca nie je podľa ZoKR oprávnený odmietnuť ponuku, ktorá má všetky náležitosti. Záväzné ponuky podané v
rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. Ing. Renata Petrová

K013042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cisarík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závalie 1336 / 2B, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/288/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom
Názov
Revolver Arminus, výr. č. 648955

Stav opotrebovanosti
primeraný veku

Rok výroby Spoluvlastnícky podiel dlžníka
neznámy
1/1

Poznámka Zabezpečenie
Nie

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Cisarík2 – KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V
lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2.
Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o
zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej
osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu
fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu
záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie
ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN:
SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na
účet správcu, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania
písomne do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne
najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového
konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto
zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako
stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7.
Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od
dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do
piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie
informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10.
Správca nie je podľa ZoKR oprávnený odmietnuť ponuku, ktorá má všetky náležitosti. Záväzné ponuky podané v
rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. Ing. Renata Petrov
á

K013043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belucz Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlesná 1958 / 10, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/6/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/6/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: opakované tretie, vzhľadom na zákon č. 9/2021 Z.z. Predmet: Úpadca je vlastníkom
Súpisová
[EUR]

Názov
Obchodný podiel, MEDERGUM MK spol. s

6638,78

hodnota

vložka č. IČO
17704/T 36276651

Dôvod zapísania
majetok

patriaci

Register oddiel Zabezpečenie
Trnava sro

Nie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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17704/T 36276651

úpadcovi

Deň vydania: 17.03.2021
Trnava sro

Nie

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Belucz1 – KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V
lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2.
Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o
zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej
osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu
fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu
záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie
ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN:
SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na
účet správcu, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania
písomne do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne
najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového
konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto
zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako
stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7.
Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od
dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do
piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie
informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10.
Správca nie je podľa ZoKR oprávnený odmietnuť ponuku, ktorá má všetky náležitosti. Záväzné ponuky podané v
rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. Ing. Renata Petrová

K013044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniš Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 4, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/46/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/46/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 26OdK/46/2020 zo dňa 02.11.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Viliam Daniš, narodený 18.09.1969, trvale bytom 917 01 Trnava. Zároveň uznesením
Okresného súdu Trnava sp. zn. 26OdK/46/2020 zo dňa 02.11.2020 ustanovil do funkcie správcu úpadcu (ďalej
len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, značka správcu S
1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 215/2020 zo dňa 06.11.2020.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu konštatujem, že sa do predmetného konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Viliam Daniš, narodený 18.09.1969, trvale bytom
917 01 Trnava, 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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K013045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda 3, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/70/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/70/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom
Typ majetku

Podstata

Názov

Stav

Majetok tretej
osoby

hnuteľný
majetok

všeobecná

Telefón SAMSUNG A50, VČ
35796108124934

primerané
veku

nie

Zabezpečenie spoluvlastníckypodiel
Nie

1/1

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K013046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 391 / 57, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/353/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/353/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/353/2020 zo dňa 08.12.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ján Malík, narodený 22.08.1964, trvale bytom Štefánikova 391/57, 908 45 Gbely. Zároveň
uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36OdK/353/2020 zo dňa 08.12.2020 ustanovil do funkcie správcu
úpadcu (ďalej len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča,
značka správcu S 1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 240/2020 zo dňa
14.12.2020.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Ján Malík, narodený 22.08.1964, trvale bytom Štefánikova 391/57, 908
45 Gbely, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že som vychádzala zo Zoznamu majetku dlžníka a vlastného zisťovania, ako aj z vyhlásenia dlžníka,
ktorý sa 16.12.2020 dostavil do kancelárie správcu. Správca následne zistil, že dlžníkov majetok nepokryje ani
náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ján Malík, narodený 22.08.1964, trvale bytom
Štefánikova 391/57, 908 45 Gbely, zrušuje.

K013047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihok Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boleráz 328, 919 51 Boleráz
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/362/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/362/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/362/2020 zo dňa 10.12.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Roman Mihok, narodený 22.08.1987, trvale bytom Klčovany 328, 919 08 Boleráz. Zároveň
uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36OdK/362/2020 zo dňa 10.12.2020 ustanovil do funkcie správcu
úpadcu (ďalej len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča,
značka správcu S 1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 242/2020 zo dňa
16.12.2020.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Roman Mihok, narodený 22.08.1987, trvale bytom Klčovany 328, 919
08 Boleráz, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že som vychádzala zo Zoznamu majetku dlžníka a vlastného zisťovania, ako aj z vyhlásenia dlžníka,
ktorý sa 17.12.2020 dostavil do kancelárie správcu. Správca následne zistil, že dlžníkov majetok nepokryje ani
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náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Roman Mihok, narodený 22.08.1987, trvale bytom
Klčovany 328, 919 08 Boleráz, zrušuje.

K013048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balejka Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojničky 138, 920 55 Bojničky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/375/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/375/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ majetku Podstata

Názov

lesný
nehnuteľnosť oddelená podstata
pozemok

na parcele
Majetok tretej
Výmera
Zabezpečenie Obec
č.
osoby
2229

4776

nie

Áno

Katastrálne
územie

Bojničky Bojničky

Spoluvlastnícky
podiel

LV

3/8

1055

Zabezpečenie v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
Poradie zabezpečenia: prvé
Výška zabezpečenej pohľadávky: 3073,65 Eur

K013049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balejka Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojničky 138, 920 55 Bojničky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/375/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/375/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ majetku Podstata

Názov

orná
pôda
orná
nehnuteľnosť oddelená podstata
pôda
orná
nehnuteľnosť oddelená podstata
pôda
nehnuteľnosť oddelená podstata

na parcele
Majetok
Výmera
č.
osoby

tretej

Zabezpečenie Obec

Katastrálne
územie

Spoluvlastnícky
podiel

LV

2004

543

nie

Áno

Bojničky Bojničky

9/24

2005

2154

nie

Áno

Bojničky Bojničky

9/24

912

2006

1723

nie

Áno

Bojničky Bojničky

9/24

912
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Zabezpečenie v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
Poradie zabezpečenia: prvé
Výška zabezpečenej pohľadávky: 3073,65 Eur

K013050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 391 / 57, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/353/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/353/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto správca oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do
kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa :

č.19: EOS KSI Slovensko, s.r.o. 2659,79 Eur
č.20: EOS KSI Slovensko, s.r.o. 342,02 Eur

K013051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Staňo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Tamaškovičova 2731 / 6, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/19/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/19/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom
Typ
majetku

Podstata

Názov

súpisné
číslo

na parcele Majetok
č.
osoby

Stavba

Všeobecná
podstata

rodinný
dom

103

596

tretej

nie

Zabezpečenie Obec
Nie

Katastrálne
územie

Mojtín Mojtín

Spoluvlastnícky
podiel

LV

1/8

1952

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Staňo – KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V
lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o
zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej
osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu
fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu
záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie
ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN:
SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na
účet správcu, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania
písomne do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne
najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového
konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto
zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako
stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7.
Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od
dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do
piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie
informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10.
Správca nie je podľa ZoKR oprávnený odmietnuť ponuku, ktorá má všetky náležitosti. Záväzné ponuky podané v
rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. Ing. Renata Petrová

K013052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdá Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petra Jilemnického 991 / 25, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1969
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/528/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/528/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, zn. správcu S1969,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Erika Hrdá, nar. 28.02.1969, trvale bytom Petra Jilemnického 991/25,
018 51 Nová Dubnica, 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
12.03.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
V Trenčíne, dňa 12.03.2021
TPS Trustees k. s.
Mgr. Michal Tomášik, komplementár
správca konkurznej podstaty

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

68

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

K013053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Štefanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Makovického ulica 497/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/394/2020 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/394/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o späťvzatí prihlášky
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Peter Štefanec, nar. 11.02.1980, trvale bytom Makovického ulica
497/20, 971 01 Prievidza, v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že došlo k späťvzatiu prihlášky pohľadávky, ktorá bola
správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :

Číslo pohľadávky: 7/K-1
Číslo pohľadávky pre účely zloženia preddavku na trovy konania podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR: 0701
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, Česká republika, IČO: 247 85 199
Prihlásená suma: 219,64 Eur
Deň doručenia prihlášky: 24.02.2021
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 25.02.2021
Deň späťvzatia prihlášky: 12.03.2021

V Považskej Bystrici, 12.03.2021
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K013054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Ľahká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianske Stankovce 158, 913 11 Trenčianske Stankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.4.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/17/2021 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/17/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 40OdK/17/2021 zo dňa 4.2.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Marta Ľahká nar. 20.4.1976 trvale bytom 913 11 Trenčianske Stanovce 158. Do funkcie správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bol ustanovený JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica, značka správcu S258.
V zmysle ustanovenia § 167l ods.5 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 § 32 ods.7 písm. b/ ZKR a § 32
ods.19 a ods.21 ZKR správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy
konania je:
IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 40172021
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods.7 ZKR, pričom preddavok na
trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložený samostatný preddavok vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
preddavku predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá a to najmenej 350 EUR a najviac
10 000 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K013055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brunovce 119, 916 25 Brunovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/402/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/402/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1571

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

40OdK/402/2020 S1571

Ponukové konanie
V zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci speňaženia majetku
dlžníka Ľubomír Šraj, nar. 23.01.1983, 916 23 Brunovce 119 (ďalej len „úpadca“) týmto vyhlasujem ponukové
konanie na predaj nižšie uvedeného majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle súpisu vykonaného
správcom dňa 11.11.2020, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 221/2020 zo dňa 16.11.2020 a č. 48/2021 zo
dňa 11.03.2021.
Majetok ktorý správca ponúka na predaj predstavuje:
1. Motorové vozidlo Škoda Felicia Combi, EČ: NM398CR, VIN: TMBEFF653Y7292672, rok výroby 2000,
opotrebované.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 500,00 EUR.
Vyzývam záujemcov, aby predložili správcovi cenové ponuky za vyššie uvedenú vec. Záujemcovia doručia svoje
cenové ponuky správcovi na adresu Správcovský dom, k.s., Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01 Partizánske
v zalepenej obálke s výrazným označením „ KONKURZ sp. zn. 40OdK/402/2020 –NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do
10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, teda „Škoda Felicia Combi“, označenie
záujemcu spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné údaje záujemcu, návrh kúpnej
ceny a označenie IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu cenu pre
prípad, že tento sa nezapočíta na kúpnu cenu.
Prílohou predloženej ponuky musí byť aj doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu,

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo
výške 100% ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 404022020 tak, aby bola
na účet správcu pripísaná najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu;
S víťazom ponukového konania uzatvorí správca kúpnu zmluvu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na emailovej adrese spravcovskydom@gmail.com.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správcovský dom, k.s.
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v zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K013056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozéf Šťastný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Teplá neuvedené, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.7.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/20/2021 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/20/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40Odk/20/2021 zo dňa 4.2.2021 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Jozef Šťastný nar. 21.7.1990 trvale bytom 914 01 Trenčianska Teplá, podnikajúci pod obchodným menom
Jozef Šťastný s miestom podnikania Mayerova 404/29, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 44 963 025, a za správcu
ustanovil JUDr. Jána Súkeníka so sídlom Stred 60/55 Považská Bystrica, značka správcu S258. Toto uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 28/2021 dňa 11.02.2021.
V zmysle ustanovenia § 167l ods.5 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 § 32 ods.7 písm. b/ ZKR a § 32
ods.19 a ods.21 ZKR správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy
konania je:
IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 40202021
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods.7 ZKR, pričom preddavok na
trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložený samostatný preddavok vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
preddavku predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá a to najmenej 350 EUR a najviac
10 000 EUR.
JUDr. Ján Súkeník, správca
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K013057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokrohajský Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
28.októbra 1174 / 23, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/26/2013 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/26/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

P.č.

názov

obdobie:

súpisová hodnota v €:

33.

príjem úpadcu

11/2020

68,77 €

34

príjem úpadcu

12/2020

68,83 €

35.

príjem úpadcu

01/2021

71,25 €

V Trenčíne, 12.3.2021
JUDr. Darina Válková
správca

K013058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Neubauer Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažiť 36, 958 03 Pažiť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/483/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/483/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Marián Neubauer, nar. 2.2.1951, Pažiť 36, 958 03 Partizánske, vyhlasuje v zmysle § 167p
zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky je hnuteľný majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty a to:
HNUTEĽNÝ MAJETOK
SZL č. 1.
Druh:

motorové vozidlo AUDI 80 D/-/-, AA sedan

Farba:

čierna metalíza

VIN

VIN WAUZZZ81ZGA146962

Rok výroby

1986, prvá evidencia v SR 13.10.1993

EČ

PE613AR

Podiel

1/1

Súpisová hodnota

300 €

Podmienky ponukového konania:
Termín na zaslanie ponuky
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 29.3.2021 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín). Ponuku je potrebné zaslať v
zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Neubauer – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky predložené alebo
doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
Ohliadka vozidla a nehnuteľnosti je možná po dohode so správcom (MT 0903460299).
Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. telefónne číslo a mailová
adresa). V lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 29.3.2021 musí byť zložená resp. pripísaná na účet
správcu záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
V zmysle § 167p ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511 (do správy pre prijímateľa uviesť „záloha Neubauer“)
Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 29.3.2021 o 14,15 hod., o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Neprimerane nízku cenu môže správca odmietnuť. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako
úspešný, je povinný do 10 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť
kúpnu zmluvu so správcom. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi, za predpokladu, že
si oprávnená osoba neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10 pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 12.3.2021
JUDr. Darina Válková, správca

K013059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubančok Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 700 / 24, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/515/2020 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/515/2020
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
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka Pavol Gubančok, nar.03.05.1969, trvale bytom Školská 700/24, 956 18 Bošany občan SR pod sp. zn.:
40OdK/515/2020, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Pavol Gubančok, nar.03.05.1969, trvale bytom
Školská 700/24, 956 18 Bošany občan SR pod sp. zn.: 40OdK/515/2020, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 12.3. 2021
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K013060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Kosa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 149/60, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/135/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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40OdK/135/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

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

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Daniel Kosa, dátum narodenia: 28.04.1959, trvalý pobyt: 916 01 Stará Turá, korešpondenčná
adresa: SNP 149/60, 916 01 Stará Turá (ďalej aj ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 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, že sa konkurz končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

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

V zmysle citovaného ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii zároveň oznamujem, že počas konkurzu
som nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou úpadcovi.

Mgr. Marián Kolek, správca

K013061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kumanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/49/2021 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/49/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka oznamuje veriteľom, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese: Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou počas úradných hodín v pondelok až piatok od 8.30 12.00 hod. a od 13.00 - 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na
adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č.: 038/ 760 3267, e-mail: sekretariat@vanko.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kumanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/49/2021 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/49/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) ZKR správca zverejňuje, že kauciu pri popieraní pohľadávky je
možné uhradiť na účet účet správcu v Slovenskej sporiteľni a..s., IBAN: SK05 0900 0000 0002 6142 9948.

K013063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MINON s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 349 721
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40K/38/2016 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/38/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

OZNÁMENIE O ZOSTAVENÍ ZOZNAMU POHĽADÁVOK PROTI ODDELENEJ PODSTATE ZABEZPEČENÉHO
VERITEĽA PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
A ZÁMERE ZOZSTAVIŤ ROZVRH VÝŤAŽKU Z ODDELENEJ PODSTATY ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA
PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
Správca úpadcu: MINON, s.r.o., Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36349721, zverejňuje
svoj zámer zostaviť v zmysle § 97 ZKR rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zapísanej vo zverejnenom súpise
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. majetku úpadcu v OV č. 89/2017 zo dňa
11.05.2017 pod č. K010351. Zároveň týmto oznamuje, že zostavil Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z oddelenej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Nitrianska
42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, každý pracovný deň od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. + 421 908 845 515 resp. na adrese:
spravcovskydom@gmail.com
Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.

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

Správca

K013064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koleník Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Preseľany 60, 956 12 Preseľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/234/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/234/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Koleník, nar. 11.09.1986, trvale bytom:
Preseľany 60, 956 12 Preseľany, SR podnikajúci pod obchodným menom : Ján Koleník, s miestom podnikania:
Preseľany 60, 956 12 Preseľany, SR, IČO: 52 234 304, ( konanie vedené pred OS NR, č.k. 31OdK/234/2020),
zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s
ustanovením § 167n, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p ZoKR a v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na odpredaj nasledovnej súpisovej
zložky všeobecnej podstaty a to:
Súpisová zložka majetku č.1 – motorové vozidlo zn. PEUGEOT 406 8“LFY/-/ , ŠPZ: HC 381BX, Výrobné číslo:
VF38BLFY280021396, dátum prvej evidencie - 2008, KM: neuvedené, farba: modrá metalíza, kategória: M1, druh
karosérie: AA sedan, miesto uloženia: u úpadcu, stav: pojazdné, vlastníctvo: 1/1, súpisová hodnota majetku:
2000,00 Eur.
Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp, MBA – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením Spisová značka súdneho
spisu: 31OdK/234/2020 S -1487 s výrazným označením „Ponukové konanie – Koleník – neotvárať“ v lehote do
10. kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK8911110000001058836446, VS: 0234, správa pre prijímateľa:
Koleník – ponukové konanie, účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej
ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade fyzickej
osoby svoje meno a priezvisko. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo
výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie
ponúk.
3/. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Vyhlásenie záujemcu o tom, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá nesmie byť nižšia ako 50%
súpisovej hodnoty majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca
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nadobúda majetok tak ako stojí a leží. Miesto uloženia tohto majetku – na adrese dlžníka (informácie o tomto
majetku poskytne dlžník).
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu na 4 vyhotoveniach
kúpnej zmluvy a správne poplatky znáša úspešný záujemca.
7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Správca si vyhradzuje
oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu resp. zrušiť ponukové konanie. Ďalšie
informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com. JUDr. Róbert
HIPP, MBA - správca

K013065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčiňany 66, 951 81 Nemčiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/252/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/252/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: Richard Kotlár, nar. 25.03.1983, bytom
Nemčiňany 66, 951 81 Nemčiňany, podnikajúci pod obchodným menom: Richard Kotlár ILO, s miestom
podnikania 951 81 Nemčiňany 66, IČO: 41 041 259, SR, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo
správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s ustanovením § 167n, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p
ZoKR a v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje 1.
kolo ponukového konania na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej podstaty a to:
Súpisová zložka majetku č.1 – motorové vozidlo zn. Škoda Felícia, ŠPZ: ZM 898CJ, Výrobné číslo:
TMBEHH614V0409216, rok výroby - neuvedené, KM: neuvedené, miesto uloženia: u dlžníka, stav: pojazdné,
vlastníctvo: 1/1, súpisová hodnota majetku: 500,00 Eur. Majetok zverejnený v OV č.: 225/2020 pod K084361 zo
dňa 23.11.2020.
Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp, MBA – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením Spisová značka súdneho
spisu: 23OdK/252/2020 S -1487 s výrazným označením „Ponukové konanie – Felícia – neotvárať“ v lehote do 10.
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK8911110000001058836446, VS: 0252, správa pre prijímateľa: felícia
– ponukové konanie, účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a
do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade fyzickej osoby
svoje meno a priezvisko. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške
100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
Miesto uloženia majetku – u úpadcu.
3/. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Vyhlásenie záujemcu o tom, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá nesmie byť nižšia ako 100%
súpisovej hodnoty majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca
nadobúda majetok tak ako stojí a leží.
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu na 4 vyhotoveniach
kúpnej zmluvy a správne poplatky znáša úspešný záujemca.
7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Správca si vyhradzuje
oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu nehnuteľností resp. zrušiť ponukové konanie.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.

K013066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčiňany 66, 951 81 Nemčiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/252/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/252/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: Richard Kotlár, nar. 25.03.1983, bytom
Nemčiňany 66, 951 81 Nemčiňany, podnikajúci pod obchodným menom: Richard Kotlár ILO, s miestom
podnikania 951 81 Nemčiňany 66, IČO: 41 041 259, SR, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo
správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s ustanovením § 167n, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p
ZoKR a v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje 1.
kolo ponukového konania na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej podstaty a to:
Súpisová zložka majetku č.2 – motorové vozidlo zn. Volkswagen Golf , ŠPZ: ZM 291AR, Výrobné číslo: , rok
výroby - neuvedené, KM: neuvedené, miesto uloženia: u dlžníka, stav: nepojazdné, vlastníctvo: 1/1, súpisová
hodnota majetku: 500,00 Eur (dočasne odhlásené z evidencie). Majetok zverejnený v OV č.: 225/2020 pod
K084361 zo dňa 23.11.2020.
Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp, MBA – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením Spisová značka súdneho
spisu: 23OdK/252/2020 S -1487 s výrazným označením „Ponukové konanie – Golf – neotvárať“ v lehote do 10.
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK8911110000001058836446, VS: 0252, správa pre prijímateľa: golf –
ponukové konanie, účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do
poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade fyzickej osoby
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svoje meno a priezvisko. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške
100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
Miesto uloženia majetku – u úpadcu.
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. Vyhlásenie záujemcu o tom, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá nesmie byť nižšia ako 100%
súpisovej hodnoty majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca
nadobúda majetok tak ako stojí a leží.
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu na 4 vyhotoveniach
kúpnej zmluvy a správne poplatky znáša úspešný záujemca.
7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Správca si vyhradzuje
oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu nehnuteľností resp. zrušiť ponukové konanie.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.

K013067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Markovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 496, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/238/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/238/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Peter Markovics, nar. 16.09.1974, bytom Okoličná na Ostrove 496, 946 13 Okoličná na Ostrove (ďalej len
„Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Záhrada

196

Zastavaná plocha a
430
nádvorie

Štát

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Komárno Nová Stráž

134 85/1

1/6

163 ,- €

Komárno Nová Stráž

134 86/1

1/6

358 - €

Stavba:
Popis Štát

Obec

Ulica

Katastrálne
územie

LV č. Parcelné č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel

Súpisné č.

Súpisová
hodnota

Slovenská

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 52/2021
Dom

Slovenská
republika

Komárno

Konkurzy a reštrukturalizácie
Nová Stráž

134 86/1

1/6

Deň vydania: 17.03.2021
1

4 200,- €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K013068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Csaba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestovec 156, 946 17 Brestovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/116/2018 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/116/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Csaba Kováč, nar. 28.06.1977, Brestovec 156, 946 17 Brestovec (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle
ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Súčasne Správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167I ods. 1 ZKR: „Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh...“
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K013069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 2 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 888 523
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu PETERSON - AUTODIELY, s.r.o., so sídlom Nitra, Jesenského č. 2, IČO: 45888523
oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, a to nasledovné pohľadávky prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok zo dňa
4.3.2021:

Veriteľ
p.č.
844.
845.
846.
847.

AutoMax Slovakia,
AutoMax Slovakia,
AutoMax Slovakia,
AutoMax Slovakia,

s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.

Dátum doručenia

Podaná v lehote

Spolu v EUR

4.3.2021
4.3.2021
4.3.2021
4.3.2021

Nie
Nie
Nie
Nie

1974,16
1277,41
916,07
1178,14
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Nie
Nie

1039,73
1511,73

Timoranský,

správca

K013070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csábi Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 93, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1981
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/217/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/217/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Andrea Csábi, nar. 15.10.1981, bytom
Kravany nad Dunajom č. 93, (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
KOLO: PRVÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1.:
·

mobilný telefón – zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou por. č. 1. Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 213/2020 pod K079881 dňa
04.11.2020.

Por. č. Popis hnuteľnej veci
1.

Rok
výroby

Súpisová hodnota v
€

Stav

Mobilný telefón Huawei P30; Farba: Black; Model:
2019
ELE-L29

Funkčný, používaný,
používania

bežné

známky

290,00

(ďalej aj „Predmet speňaženia“)
SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: hnuteľný majetok
IDENTIFIKÁCIA: hnuteľný majetok – mobilný telefón
PODSTATA: všeobecná
DÔVOD ZÁPISU: zistené z poskytnutej súčinnosti od Dlžníka
Podmienky ponukového konania:
1. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
· Záujemca musí osobne alebo prostredníctvom pošty doručiť správcovi záväznú písomnú ponuku vloženú
do nepriehľadnej a zalepenej obálky s nápisom: „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE
27OdK/217/2020 – Súpisová položka pod por. č. 1“ do sídla kancelárie správcu na adresu G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

83

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

hod. Obálka musí obsahovať správne identifikačné údaje záujemcu, ktoré musia byť totožné s
identifikačnými údajmi uvedenými v ponuke v rozsahu minimálne:
a)

FO: meno a priezvisko, bydlisko,

b)

FO podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO,

c)

PO: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO.
·
·

Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ponuka, ktorá nebude do kancelárie správcu doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za
riadne doručenú aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne
doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť.

2. NÁLEŽITOSTI PONUKY
Záväzná písomná ponuka musí obsahovať:
· Správne a úplné identifikačné údaje záujemcu:
a. Záujemca právnická osoba: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené).
Ako prílohu je záujemca povinný priložiť k záväznej písomnej ponuke výpis z Obchodného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby,
b. Záujemca fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia. Ako prílohu je
záujemca povinný priložiť k záväznej písomnej ponuke fotokópiu platného občianskeho preukazu;
c. Záujemca fyzická osoba – podnikateľ: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia, IČO, DIČ,
IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania. Ako prílohu je záujemca povinný priložiť
k záväznej písomnej ponuke fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení a fotokópiu platného
občianskeho preukazu.
· Označenie predmetu kúpy majetku, ktorý je špecifikovaný v ponukovom konaní.
· Kúpnu cenu, ktorá je zhodná so zálohou na celú ponúknutú kúpnu cenu uhradenou na bankový účet
správcu.
· Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy).
· Záloha zložená záujemcom, ktorý nebude úspešný v ponukovom konaní, bude správcom vrátená
bezhotovostným prevodom na bankový účet, z ktorého bude záloha zložená na bankový účet správcu, a
to v prípade ak záujemca neoznačí účet, na ktorý žiada vrátiť zloženú zálohu.
· Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
· Záväzná písomná ponuka musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
· Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti, správca nebude prihliadať.

3. KÚPNA CENA
· Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre
príjemcu: meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) fyzickej osoby podnikateľa alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu:
27OdK/217/2020;
· Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk do 14:30 hod.
· Zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu musí záujemca zložiť na číslo účtu správcu vedeného v Prima
banka Slovensko, a. s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X,
Variabilný symbol: 272172020;
a. V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá zároveň spĺňa kritériá v bode A) nižšie:
A. Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1 a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca
alebo vyššia ako 100% jeho súpisovej hodnoty t. j. 290,00 EUR;
· Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
· Náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a všetky náklady s nadobudnutím hnuteľného majetku –
mobilného telefónu do vlastníctva je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
4. Doručením ponuky záujemca bezvýhradne súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania.
5. Záujemca je svojou ponukou viazaný.
6. Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca v lehote do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk. Správca upovedomuje len úspešného záujemcu ponukového konania. Ak správca neoznámi
záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá.
7. V lehote do 10 pracovných dní odo dňa upovedomenia úspešného záujemcu uzavrie správca s úspešným
záujemcom kúpnu zmluvu.
8. Správca si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť, alebo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, alebo
nedodržania akejkoľvek z podmienok ponukového konania, alebo odmietnuť všetky ponuky, a to aj bez
uvedenia dôvodu.
9. Bližšie informácie o ponukovom konaní správca poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na emailovej adrese levice@gbkr.sk.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K013071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OLYMP - Levice, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku Bratke 5, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 096 221
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie: V konkurznej veci úpadcu: OLYMP Levice, s.r.o., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 096 221
vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.: 31K/9/2018-131 zo dňa 14.09.2018, v Obchodnom vestníku číslo
224/2019 sme zverejnili konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a v Obchodnom vestníku číslo 24/2021
sme zverejnili opravu. Okresný súd Nitra Uznesením č. k.: 31K/9/2018-710 zo dňa 05.03.2021 schválil návrh
konečného rozvrhu výťažku a uznesenie zverejnil v Obchodnom vestníku číslo 49/2021 zo dňa 12.03.2021.
Žiadame konkurzných veriteľov o oznámenie čísla účtu / IBANu, bez zbytočného odkladu, na ktorý
správca poukáže výťažok podľa schváleného konečného rozvrhu. JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu

K013072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szmolka Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 1475 / 9, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1969
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/151/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/151/2020
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Profesionálna správcovská kancelária, 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, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka:
Zoltán Szmolka, nar. 08.03.1969, bytom Brezová 1475/9, 941 31 Dvory nad Žitavou (ďalej aj ako len „Dlžník“),
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že
z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto sa konkurz Dlžníka
oznámením v Obchodnom vestníku SR 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 Bratislave, dňa 11.03.2021

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

K013073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Udvardi, podnikajúci pod obchodným menom
Peter Udvardi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 60, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/222/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/222/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Peter Udvardi, nar. 29.04.1983, bytom Bátorove Kosihy 60, 946 34
Bátorove Kosihy, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Udvardi, s miestom podnikania 946 34 Bátorove
Kosihy 60, IČO: 44099 363, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na
predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 230/2020 zo dňa
30.11.2020 pod. č. K086234).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo MAZDA 323 F;
Druh karosérie: AA sedan;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1996;
Farba: zelená metalíza;
VIN: JMZBA14P201221132;
Palivo: benzín;
EČV: KN149CS;
Stav: nepojazdné, opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 118 tis. km), čiastočne už rozpredané na
náhradné diely, neplatná STK a EK;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 23OdK/222/2020 – Mazda „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 23OdK/222/2020 Peter Udvardi – Mazda - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 30.03.2021 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 3. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.

V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 31.03.2021 o 08.30 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 3. kola VPK.

V Nitre, dňa 12.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K013074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edgar Tabery
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Thuróczyho č. 1822/25, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/174/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/174/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Edgar Tabery, nar. 10.10.1988, bytom Šahy, J. Thuróczyho č. 1822/25, v
súlade s ust. §-u 167q ods. 1 v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej
len „VPK“) na predaj peňažnej pohľadávky zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako
súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV č. 181/2020 zo dňa 21.09.2020 pod. č. K070092).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705;
mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Peňažná pohľadávka
Dlžník: Nikoleta Melicherová, dát. nar.: 20.09.1983, bytom A. Szokolyiho 3, 936 01 Šahy
Suma: 1.000,00 EUR;
Právny dôvod vzniku: pôžička poskytnutá fyzickej osobe na základe zmluvy o pôžičke;
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová
EUR

hodnota

majetku:

1.000,00

II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 1. kole VPK vyššie uvedenú peňažnú pohľadávku správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR
podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/174/2020 – pohľadávka „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 27OdK/174/2020 Edgar Tabery – pohľadávka - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 30.03.2021
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. Riadna identifikácia pohľadávky, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 1. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 31.03.2021 o 08.45 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný majetok a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 1. kola VPK.

V Nitre, dňa 12.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K013075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná č. 4696/32, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/238/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Zuzana Hanuliaková, nar. 15.03.1983, bytom Nové Zámky, Nábrežná č.
4696/32, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej
veci zapísanej do súpisu majetku konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV č.
247/2020 zo dňa 23.12.2020 pod. č. K091500).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA-G;
Druh karosérie: AC Kombi;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 2000;
Farba: strieborná metalíza pastelová;
VIN: W0L0TGF35Y8094886;
Palivo: nafta;
EČV: NZ167CR;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 300 tis. km), nepojazdné, nefunkčné, nevyhnutná generálna
oprava, viditeľné znaky poškodenia karosérie, neplatná STK a EK;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/238/2020 – Opel „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 27OdK/238/2020 Zuzana Hanuliaková – Opel - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 30.03.2021
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 31.03.2021 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
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LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.

V Nitre, dňa 12.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K013076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná č. 4696/32, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/238/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Zuzana Hanuliaková, nar. 15.03.1983, bytom Nové Zámky, Nábrežná č.
4696/32, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej
veci zapísanej do súpisu majetku konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2 (zverejnené v OV č.
247/2020 zo dňa 23.12.2020 pod. č. K091500).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
2. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo ŠKODA FELICIA;
Druh karosérie: AB Hatchback 5dv.;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1997;
Farba: modrá metalíza;
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VIN: TMBEFF613W0748869;
Palivo: benzín;
EČV: NZ542GY;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 297 tis. km), pojazdné na kratšie vzdialenosti, nevyhnutná
oprava palivového čerpadla, prevodovky, v motore dochádza k úniku oleja, viaceré poškodenia (ventilátor,
prepínač svetiel, výstražné smerovky), poškodená, skorodovaná a na viacerých miestach preliačená karoséria,
neplatná STK a EK;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/238/2020 – Škoda „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 27OdK/238/2020 Zuzana Hanuliaková – Škoda - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 30.03.2021
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
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z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 31.03.2021 o 09.15 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.

V Nitre, dňa 12.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K013077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Batisová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurianska 995/10 995/10, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/3/2021 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/3/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/3/2021-16 zo dňa 19.01.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok Miroslava Batisová, nar. 21.08.1981, bytom Šurianska 995/10, 94101 Bánov. Zároveň bola uznesením
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Okresného súdu Nitra sp. zn. 28OdK/3/2021-16 zo dňa 19.01.2021 ustanovená do funkcie správcu dlžníka (ďalej
len „dlžník“) JUDr. Ľubomíra Beňová, správca S 1485, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 94501 Komárno.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslava Batisová, nar. 21.08.1981, bytom Šurianska 995/10, 94101
Bánov, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 30.11.2020 a vyjadrenia dlžníka zo dňa 17.02.2021 dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Miroslava Batisová, nar. 21.08.1981, bytom
Šurianska 995/10, 94101 Bánov, zrušuje.

K013078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Biacsko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martovce 374, 947 01 Martovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/1/2021 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/1/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok

Dátum zápisu: 12.03.2021

Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO:35 724 803

Prihlásená suma spolu: 2 058,17 €

Správca v zmysle §-u 28 ods. 3 zákona č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

V Nitre dňa 12.03.2021
Mgr. Peter Páll, správca
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K013079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Banás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Ohaj 321, 941 43 Dolný Ohaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/8/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/8/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 26.01.2021, spisová značka 29OdK/8/2021-16 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Juraj Banás, narodený 17.08.1981, bytom Dolný Ohaj 321,
941 43 Dolný Ohaj. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 20/2021 dňa 01.02.2021 pod číslom K004888 a nadobudlo právoplatnosť dňa
02.02.2021.
Ing. Ladislav Bódi, správca dlžníka Juraj Banás, narodený 17.08.1981, bytom Dolný Ohaj 321, 941 43 Dolný
Ohaj, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa
štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na
základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 21.01.2021, ako i z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia §166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Juraj Banás po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Juraj Banás, narodený 17.08.1981, bytom Dolný Ohaj 321, 941 43
Dolný Ohaj končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka Juraj Banás, narodený 17.08.1981, bytom Dolný Ohaj 321, 941 43
Dolný Ohaj, Slovenská republika v zmysle § 167v ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii zrušuje.
V Nitre, dňa 12.03.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K013080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Janičeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 55, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/121/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/121/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 ako
správca úpadcu Alžbeta Janičeková, narodená 03.08.1982, trvale bytom Semerovo 55, 941 32 Semerovo, v
súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie súboru nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Jedná sa spoluvlastnícky podiel vo výške 1/12 na nehnuteľnosti - rodinný dom nachádzajúci sa v obci Nemecký
Svodín, k.ú. Nemecký Svodín, postavený na parcele číslo 1059/7, evidovaný v liste vlastníctva číslo 52 a parcely
registra “C“ evidované na katastrálnej mape v obci Nemecký Svodín, k.ú. Nemecký Svodín, evidované v liste
vlastníctva číslo 52 s výškou spoluvlastníckeho podielu 1/12. Nakoľko sa jedná o pozemky prislúchajúce k stavbe
rodinného domu a parcelu číslo 1059/7, na ktorej je rodinný dom postavený, speňažuje správca v I. kole
verejného ponukového konania uvedený nehnuteľný majetok ako súbor majetku.

Druh majektu: Stavba
Súp.položka
majetku

Druh majetku

Číslo Kat.
LV
územie

1.

Rodinný dom

52

Nemecký
Svodín

Spol.
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

1509/7 812

1/12

3 000,00 €

Parc.č. Výmera

Spol.
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

Parc.č.

Súp.
číslo

Dátum zápisu do
Dôvod zapísania do
majetkovej
súpisu majetku
podstaty
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods.1, 15.2.2019
písm. a) ZKR

Druh majetku: Pozemok
Súp.položka
majetku
5.

6.

7.

8.

Druh pozemku
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie

Číslo Kat.
LV
územie

a 52

Nemecký
Svodín

1509/2 681

1/12

800,00 €

a 52

Nemecký
Svodín

1509/7 225

1/12

200,00 €

a 52

Nemecký
Svodín

1509/8 31

1/12

300,00 €

a 52

Nemecký
Svodín

1509/9 18

1/12

400,00 €

Dátum zápisu do
Dôvod zapísania do
majetkovej
súpisu majetku
podstaty
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods.1, 15.2.2019
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods.1, 15.2.2019
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods.1, 15.2.2019
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods.1, 15.2.2019
písm. a) ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v 1. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor nehnuteľného majetku menšej hodnoty
v súlade s § 167p v nadväznosti na ustanovenia § 167n.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Ing. Ladislav Bódi, Mariánska 6,
P.O. Box 47B, 949 01 Nitra - v zalepených obálkach s nápisom „Alžbeta Janičeková Nemecký Svodín – KONKURZ - Verejné
ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“, prípadne doručiť osobne na adresu správcu v stanovenej lehote. Ponuky je možné zasielať aj
do elektronickej schránky správcu. Na podávanie ponúk je určených 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa
predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte.
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet
správcu vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK36 7500 0000 0040 2226 6000, BIC: CEKOSKBX vedeného v ČSOB, a.s., variabilný
symbol: 291211. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný
deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do 5-tich (piatich) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky
ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom
je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením lehoty, do ktorej
je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej
lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok
neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania.
6. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti
správcovi a/alebo proti podstate.
7. 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, t. j. od dátumu otvárania obálok.
8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich dní od dátumu otvárania obálok. Ak
oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich dní odo
dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
9. Záujemcovia o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese ing.ladislavbodil@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0948 017736.
V Nitre, dňa 12.03.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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98

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

K013081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Janičeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 55, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/121/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/121/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 ako
správca úpadcu Alžbeta Janičeková, narodená 03.08.1982, trvale bytom Semerovo 55, 941 32 Semerovo, v
súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie súboru nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
dlžníka.
Jedná sa spoluvlastnícky podiel vo výške 1/8 na nehnuteľnosti - rodinný dom nachádzajúci sa v obci Semerovo,
k.ú. Semerovo, postavený na parcele číslo 864/32, evidovaný v liste vlastníctva číslo 532 a parcely registra “C“
evidované na katastrálnej mape v obci Semerovo, k.ú. Semerovo, evidované v liste vlastníctva číslo 532 s výškou
spoluvlastníckeho podielu 1/8. Nakoľko sa jedná o pozemky prislúchajúce k stavbe rodinného domu a parcelu
číslo 864/32, na ktorej je rodinný dom postavený, speňažuje správca v I. kole verejného ponukového konania
uvedený nehnuteľný majetok ako súbor majetku.
Druh majektu: Stavba
Spol.
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

1/8

4 000,00 €

Spol.
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

Semerovo 864/32 860

1/8

300,00 €

Semerovo 864/63 1298

1/8

400,00 €

Súp.položka
majetku

Druh majetku

Číslo Kat.
LV
územie

2

Rodinný dom

532

Parc.č.

Súp.
číslo

Semerovo 864/32 55

Dátum zápisu do
Dôvod zapísania do
majetkovej
súpisu majetku
podstaty
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods.1, 15.2.2019
písm. a) ZKR

Druh majetku: Pozemok
Súp.položka
majetku

Druh pozemku

3.

Zastavaná
plocha
nádvorie

4.

Záhrada

Číslo Kat.
LV
územie

a 532

532

Parc.č. Výmera

Dátum zápisu do
Dôvod zapísania do
majetkovej
súpisu majetku
podstaty
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods.1, 15.2.2019
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods.1, 15.2.2019
písm. a) ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v 1. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor nehnuteľného
majetku menšej hodnoty v súlade s § 167p v nadväznosti na ustanovenia § 167n.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Ing.
Ladislav Bódi, Mariánska 6, P.O. Box 47B, 949 01 Nitra - v zalepených obálkach s nápisom „Alžbeta
Janičeková Semerovo – KONKURZ - Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“, prípadne doručiť
osobne na adresu správcu v stanovenej lehote. Ponuky je možné zasielať aj do elektronickej schránky
správcu. Na podávanie ponúk je určených 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9
ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná
na pošte.
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK36 7500 0000 0040 2226 6000, BIC:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4.

5.

6.
7.

8.

9.
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CEKOSKBX vedeného v ČSOB, a.s., variabilný symbol: 291212. 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 uskutoční správca do 5-tich (piatich) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich dní
od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V
prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
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.
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, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Záujemcovia o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese ing.ladislavbodil@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0948 017736.

V Nitre, dňa 12.03.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca

K013082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Šarinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozárovce 506, 935 22 Kozárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/248/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/248/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 ako
správca úpadcu Slávka Šarinová, narodená 05.03.1973, bytom Kozárovce 506, 935 22 Kozárovce, v súlade
s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie súboru nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
dlžníka.
Jedná sa spoluvlastnícke podiely vo výške 1/6, ½ a 1/1 na nehnuteľnostiach – Orná pôda nachádzajúca sa v k.ú.
Kozárovce a Veľké Kozmálovce. Správca speňažuje v I. kole verejného ponukového konania uvedený
nehnuteľný majetok ako súbor majetku.
Druh majetku: Pozemok
Číslo
Spol.
Kat. územie Register Parc.č. Výmera
LV
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

Súp.položka

Druh
pozemku

1.

Orná pôda 3203 Kozárovce

"E"

6076/7 5755

1/6

200,00 €

2.

Orná pôda 2900 Kozárovce

"E"

2028/2 467

1/1

300,00 €

Dôvod zapísania
súpisu majetku

do

Dátum zápisu
do
maj.
podstaty

majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.

Orná pôda 2900 Kozárovce

"E"

2663/1 1032

1/1

350,00 €

4.

Orná pôda 2900 Kozárovce

"E"

4928

1250

1/1

400,00 €

5.

Orná pôda 2900 Kozárovce

"E"

5024

163

1/1

150,00 €

6.

Orná pôda 3178 Kozárovce

"E"

6020/6 5689

1/2

500,00 €

7.

Orná pôda 456

Veľké
Kozmálovce

"E"

420/3

1/1

150,00 €

8.

Orná pôda 456

Veľké
Kozmálovce

"E"

1439/3 1474

1/1

300,00 €

9.

Orná pôda 522

Veľké
Kozmálovce

"E"

564

622

1/6

150,00 €

10.

Orná pôda 522

Veľké
Kozmálovce

"E"

565

1565

1/6

200,00 €

11.

Orná pôda 522

Veľké
Kozmálovce

"E"

733/2

2658

1/6

250,00 €

12.

Orná pôda 522

Veľké
Kozmálovce

"E"

1301

938

1/6

150,00 €

13.

Orná pôda 522

Veľké
Kozmálovce

"E"

1763

2093

1/6

200,00 €

147

Deň vydania: 17.03.2021
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR
majetok úpadcu podľa §
167 j v nadväznosti na 1.3.2020
§76 a §77 ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v 1. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor nehnuteľného
majetku menšej hodnoty v súlade s § 167p v nadväznosti na ustanovenia § 167n.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Ing.
Ladislav Bódi, Mariánska 6, P.O. Box 47B, 949 01 Nitra - v zalepených obálkach s nápisom „Slávka
Šarinová – KONKURZ - Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“, prípadne doručiť osobne na
adresu správcu v stanovenej lehote. Ponuky je možné zasielať aj do elektronickej schránky správcu. Na
podávanie ponúk je určených 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR).
V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na
pošte.
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK36 7500 0000 0040 2226 6000, BIC:
CEKOSKBX vedeného v ČSOB, a.s., variabilný symbol: 23248. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
ponúk, na ponuku sa neprihliada.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do 5-tich (piatich) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich dní
od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V
prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
6. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
7. 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
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ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
9. Záujemcovia o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese ing.ladislavbodil@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0948 017736.
V Nitre, dňa 12.03.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca

K013083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viola Csollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.B.Lukáča 1352/16, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/15/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/15/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 ako
správca úpadcu Viola Csollárová, narodená 14.04.1956, bytom E.B. Lukáča 1352/16, 945 01 Komárno, v
súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
dlžníka.
Jedná sa spoluvlastnícky podiel vo výške 1/4 na nehnuteľnosti rodinného domu so súpisným číslom 4
nachádzajúceho sa v obci Bodzianske Lúky, k.ú. Bodzianske Lúky, evidovaný v liste vlastníctva číslo 172. Právny
vzťah k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný v liste vlastníctva. Správca speňažuje nasledovný majetok
v I. kole verejného ponukového konania:
Druh majektu: Stavba
Súp.položka
majetku

Druh
majetku

Číslo
Súp.
Kat. územie Parc.č.
LV
číslo

1.

Rodinný
dom

172

Bodzianske
Lúky

1270/1 4

Spol.
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

Dôvod zapísania do Dátum zápisu do
súpisu majetku
majetkovej podstaty

1/4

4 980,00 €

majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 25.2.2020
ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v 1. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor nehnuteľného
majetku menšej hodnoty v súlade s § 167p v nadväznosti na ustanovenia § 167n.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Ing.
Ladislav Bódi, Mariánska 6, P.O. Box 47B, 949 01 Nitra - v zalepených obálkach s nápisom „Viola
Csollárová – KONKURZ - Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“, prípadne doručiť osobne na
adresu správcu v stanovenej lehote. Ponuky je možné zasielať aj do elektronickej schránky správcu. Na
podávanie ponúk je určených 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR).
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V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na
pošte.
Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK36 7500 0000 0040 2226 6000, BIC:
CEKOSKBX vedeného v ČSOB, a.s., variabilný symbol: 2715. 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 uskutoční správca do 5-tich (piatich) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich dní
od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V
prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
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.
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, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Záujemcovia o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese ing.ladislavbodil@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0948 017736.

V Nitre, dňa 12.03.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca

K013084
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
dlžníka Slavomír Miadik, nar. 23.06.1988, bytom 1.mája 976/52, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod
obchodným menom: Slavomír Miadik, IČO: 52 516 539, s miestom podnikania 1.mája 976/52, 953 01 Zlaté
Moravce, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.10.2020 (ďalej len "dlžník"), vyhlasuje v zmysle §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
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I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

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

hnuteľných

vecí

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

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

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

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE súbor vecí Slavomír Miadik – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
ponukového konania.

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

104

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK91 1111 0000 0016 5183 0002, vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po
podpise kúpnej zmluvy.
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 má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím predmetu kúpy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zložená suma
na kúpnu cenu v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú suma na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým,
že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

V Leviciach, dňa 12.3.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, 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

105

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

K013085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Tímea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 658/3, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/204/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/204/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Tímea Szabóová, nar. 23.03.1982, bytom Poľná 658/3, 946 56 Dulovce,
v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je nasledovný nehnuteľný majetok dlžníka:
nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Dulovce, katastrálne územie: Dulovce, zapísaná na
Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná
na LV č. 1249 a to:
·
·

parcela č. 422/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 353m2,
parcela č. 422/ 58, druh pozemku: záhrada, vo výmere 362 m2,

spoluvlastnícke podiely dlžníka 1/8 k celku a 5/24 k celku
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/204/2020 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“ alebo do elektronickej schránky správcu pričom v tomto prípade musí záujemca
uviesť
v
predmete
správy
označenie
„KONKURZ
č.k.:
23OdK/204/2020
ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu, Ing. Radoslava Kovácsová, správca, Pribinova
9, 940 02 Nové Zámky alebo do elektronickej schránky správcu Správca - Kovácsová Radoslava, Ing.,
číslo schránky: E0006688750, Uri vlastníka schránky: ico://sk/48485357_00562.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 31.03.2021. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

- Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a kópia
občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

106

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 240 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK36 0900 0000 0051 4964 2637,
variabilný symbol: 1249
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania je povinný znášať úspešný záujemca ponukového konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca
odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil právo na náhradu
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so
súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
Za účelom získania bližších informácií o ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 224 552, email: radka.kovacsova@gmail.com

Ing. Radoslava Kovácsová, správca
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K013086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Gúta 67, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/203/2020 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/203/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie – 2. kolo
Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, ako správca majetku dlžníka: Tibor Szabó,
nar. 12.11.1956, bytom Veľká Gúta 67, 946 03 Kolárovo, ako fyzickej osoby podnikajúcej pod obchodným
menom Tibor Szabó – TURBO-TEAM, s miestom podnikania Partizánska 9/3, 946 03 Kolárovo, IČO: 22 709
509 (ďalej ako „úpadca“) v súlade s ust. §167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. §167p a nasl. ZKR vyhlasuje 2. kolo verejného
ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 242/2020 dňa 16.12.2020 (ďalej spolu ako
„majetok“ alebo „predmet verejného ponukového konania“).
Podmienky 2. kola verejného ponukového konania.
1. Predmetom verejného ponukového konania je nasledovná nehnuteľnosť:
Por.
číslo

Podstata

Názov

Súpisová
hodnota
(EUR)

Dôvod
zápisu

Zabezpečenie

14

Všeobcná

lesná pozemok, k.ú. Dedina Mládeže, parc.č.13098,
výmera 244 m2, LV č. 396, spoluvlastnícky podiel vo
veľkosti 5/480 k celku

25,00

vlastníctvo úpadcu podľa
katastra nehnuteľností

nie

Celková súpisová hodnota nehnuteľnosti je v sume 25,00 Eur.
2. Záväzné ponuky záujemcov o uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude nadobudnutie predmetu
verejného ponukového konania ako celku do vlastníctva, musia byť vyhotovené v písomnej forme a musia byť
doručené na adresu kancelárie správcu Mgr. Ivana Duchoňová, Farská 30, 949 01 Nitra, Slovenská republika v
zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz Tibor Szabó – záväzná ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý 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 výška kúpnej ceny nie je stanovená.
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku, ktorý predstavuje predmet tohto
verejného ponukového konania, t.j. ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy k predmetu tohto verejného
ponukového konania.
7. K ponuke na odkúpenie majetku je záujemca, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom povinný priložiť originál výpisu z obchodného registra, či iného príslušného registra nie starí ako 1
mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ je povinná priložiť overenú fotokópiu občianskeho preukazu.
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8. V prípade, ak má záujemca nadobudnúť predmetný majetok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
záujemca priloží aj súhlas druhého manžela s kúpou predmetného majetku.
9. Záujemca je povinný zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
bankového účtu: SK07 5600 0000 0014 7904 5001 vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.. Do správy pre
prijímateľa je potrebné uviesť: 28OdK/203/2020 VPK 2 a priezvisko/názov záujemcu.
10. Na ponuky, pri ktorých nebude v lehote určenej na predkladanie ponúk zložená záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
11. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca získať od správcu na tel: 0905 187 803 alebo
prostredníctvom mailu zaslaného na: ivana.duchonovamail.com.
12. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
13. Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka, resp. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu verejného
ponukového konania, s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
14. Úspešný záujemca znáša všetky náklady spojené prípravou kúpnej zmluvy, s podpisom kúpnej zmluvy ako aj
ostatné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k predmetu verejného ponukového konania.
15.Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca

K013087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Protuš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska Ľupča 34, 032 15 Partizánska Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1986
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/141/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/141/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Profesionálna správcovská spoločnosť, 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, vyhlasuje v súlade s ust. § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) I.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Michal
Protuš, nar. 27.07.1986, trvale bytom Partizánska Ľupča 34, 032 15 Partizánska Ľupča (ďalej aj ako len
„Dlžník“):

I.

Predmet predaja

Dôvod zápisu
majetku
§ 167h ods.1 ZKR

do

súpisu Dátum zápisu
majetku
02.10.2020

do

súpisu

Popis veci
Osobné vozidlo FORD Focus, VIN:
WF0NXXGCDNYB87568
Príves
nákladný,

Stav vozidla

Súpisová hodnota v
€

V premávke 200,00
VIN:
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02.10.2020

Príves
nákladný,
TK9LVZ000SBLG7024

Deň vydania: 17.03.2021
VIN:

Odhlásené

200,00

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je stanovená vlastným odhadom správcu.

Predmet predaja sa speňažuje v stave v akom sa nachádza ku dňu vyhlásenia verejného ponukového konania, t.j.
ako stojí a leží.

(ďalej aj ako len „Predmet predaja“)

II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej.

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. zloží vratnú zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu konkurznej podstaty Dlžníka,
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, VS: 91412020, poznámka: Michal Protuš – VPK (ďalej aj ako
len „Záloha“);
2. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu spolu s uvedením jej splatnosti;
3. kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;
4. v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k uzatvoreniu prevodnej zmluvy, prepadne jeho záloha v prospech konkurznej
podstaty.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
+421 917 323 277, prípadne e-mailom na adrese: psk@psk-ks.sk

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku dlžníka sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „MICHAL
PROTUŠ– VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina.

Ponuka musí obsahovať:
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Návrh kúpnej ceny v eurách (€);
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky;
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;
doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu
záujemcu v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
verejného ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel
záujemcom v jeho záväznej ponuke.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. 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 I. kola
verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať majetku patriaceho do konkurznej
podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba
na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, o víťazovi ponukového
konania rozhodne žreb správcu.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa otvárania ponúk.

V Bratislave, dňa 11.03.2021
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JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská spoločnosť, k. s., správca Dlžníka

K013088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špernoga Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodno 7, 023 34 Kysucký Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/338/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/338/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 08.01.2020, sp. zn. 3OdK/338/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 9/2020 zo dňa 15.01.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Martin Špernoga, nar. 03.06.1979,
trvale bytom Lodno 7, 023 34 Kysucký Lieskovec (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Martin Špernoga, nar. 03.06.1979, Lodno
7, 023 34 Kysucký Lieskovec končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvency services, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Lehotská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Ondrej 36, 032 04 Liptovský Ondrej
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/10/2021/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ulici Slobody
43 v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť
o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu
kancelárie správcu : ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk.
V žiadosti je nutné uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 15. 03. 2021
Imrich Šimulák, správca

K013090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Lehotská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Ondrej 36, 032 04 Liptovský Ondrej
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/10/2021/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/10/2021
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 v znení neskorších
predpisov správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený
v TATRA BANKE, a.s. číslo účtu: 2921860434/100, IBAN: SK36 1100 0000 0029 2186 0434 , Ako variabilný
symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno alebo
názov dlžníka.
V Čadci dňa 15. 03. 2021
Imrich Šimulák, správca

K013091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlova Ves 4, 032 01 Pavlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1985
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, 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 Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca
dlžníka: Erik Baláž, nar. 27.04.1985, trvale bytom Pavlova Ves 4, 032 21 Pavlova Ves (ďalej aj ako len „Dlžník“),
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že
z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto sa konkurz Dlžníka
oznámením v Obchodnom vestníku SR 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 Bratislave, dňa 11.03.2021

JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

K013092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Matula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žigmunda Silbigera 6004/10, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1985
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/23/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/23/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca dlžníka: Patrik Matula, nar. 07.01.1985, trvale bytom
Žigmunda Silbigera 6004/10, 034 01 Ružomberok, 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 spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach zapísaných do súpisu majetku konkurznej podstaty
dlžníka (*nižšie uvedené sa ponúka ako súbor majetku), a to:
Súpisová položka č. 1
1. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2048, výmera 2610 m2, spoluvlastnícky podiel: 13/8640
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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(LV450) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
2. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2595, výmera 21104 m2, spoluvlastnícky podiel: 13/8640
(LV450) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
3. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2658, výmera 20243 m2, spoluvlastnícky podiel: 13/8640
(LV450) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
4. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3137, výmera 620 m2, spoluvlastnícky podiel: 13/8640
(LV450) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
5. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4109/1, výmera 1590 m2, spoluvlastnícky podiel: 13/8640
(LV450) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
6. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4109/2, výmera 409 m2, spoluvlastnícky podiel: 13/8640
(LV450) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
7. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2048, výmera 2610 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/2304
(LV450) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
8. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2595, výmera 21104 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/2304
(LV450) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
9. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2658, výmera 20243 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/2304
(LV450) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
10. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3137, výmera 620 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/2304
(LV450) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
11. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4109/1, výmera 1590 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/2304
(LV450) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
12. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4109/2, výmera 409 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/2304
(LV450) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
13. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3670, výmera 5781 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/940
(LV486) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
14. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3798, výmera 19856 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/940
(LV514) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová
15. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2051, výmera 2610 m2, spoluvlastnícky podiel: 9/6850
(LV704) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
16. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2524, výmera 8679 m2, spoluvlastnícky podiel: 9/6850
(LV704) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
17. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2051, výmera 2610 m2, spoluvlastnícky podiel: 9/13152
(LV704) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
18. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2524, výmera 8679 m2, spoluvlastnícky podiel: 9/13152
(LV704) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
19. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2654, výmera 46245 m2, spoluvlastnícky podiel: 9/6850
(LV705) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
20. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2654, výmera 46245 m2, spoluvlastnícky podiel: 9/13152
(LV705) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
21. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3142, výmera 1090 m2, spoluvlastnícky podiel: 9/6850
(LV706) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
22. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3142, výmera 1090 m2, spoluvlastnícky podiel: 9/13152
(LV706) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
23. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3796, výmera 913 m2, spoluvlastnícky podiel: 9/6850
(LV708) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
24. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3796, výmera 913 m2, spoluvlastnícky podiel: 9/13152
(LV708) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
25. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4955, výmera 18181 m2, spoluvlastnícky podiel:
951/657600 (LV709) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
26. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4955, výmera 18181 m2, spoluvlastnícky podiel: 9/13152
(LV709) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
27. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1243, výmera 2499 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/50
(LV713) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová
28. Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1639, výmera 1282 m2, spoluvlastnícky podiel:
9/6850 (LV714) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
29. Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3201/2, výmera 852 m2, spoluvlastnícky
podiel: 9/6850 (LV714) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská
Dubová,
30. Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1639, výmera 1282 m2, spoluvlastnícky podiel:
9/13152 (LV714) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
31. Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3201/2, výmera 852 m2, spoluvlastnícky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podiel: 9/13152 (LV714) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská
Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3192, výmera 397 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/940 (LV721) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3198/1, výmera 1089 m2, spoluvlastnícky
podiel: 1/940 (LV721) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3198/2, výmera 169 m2, spoluvlastnícky
podiel: 1/940 (LV721) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 812, výmera 924 m2, spoluvlastnícky podiel:
13/8640 (LV761) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4089, výmera 549 m2, spoluvlastnícky podiel:
13/8640 (LV761) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4303, výmera 1583 m2, spoluvlastnícky podiel:
13/8640 (LV761) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 812, výmera 924 m2, spoluvlastnícky podiel:
191/172800 (LV761) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4089, výmera 549 m2, spoluvlastnícky podiel:
191/172800 (LV761) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4303, výmera 1583 m2, spoluvlastnícky podiel:
191/172800 (LV761) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3196, výmera 4828 m2, spoluvlastnícky podiel:
13/8640 (LV762) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3196, výmera 4828 m2, spoluvlastnícky podiel:
191/172800 (LV762) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4202, výmera 2424 m2, spoluvlastnícky podiel:
3/300 (LV763) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4202, výmera 2424 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/192 (LV763) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Záhrada, parcela registra „E“, parcelné číslo: 141, výmera 33 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/240 (LV894) –
okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3638, výmera 272 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/240
(LV894) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3674, výmera 4740 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/240
(LV894) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3699, výmera 3333 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/240
(LV894) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Záhrada, parcela registra „E“, parcelné číslo: 141, výmera 33 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/240 (LV894) –
okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3638, výmera 272 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/240
(LV894) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3674, výmera 4740 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/240
(LV894) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3699, výmera 3333 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/240
(LV894) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 258, výmera 55 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/240
(LV961) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 258, výmera 55 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/240
(LV961) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 660, výmera 569 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/960 (LV1038) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 660, výmera 569 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/960 (LV1038) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 766, výmera 668 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 873, výmera 791 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 959, výmera 1058 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1665, výmera 98 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1670, výmera 146 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
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(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
62. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1759, výmera 273 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
63. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2393, výmera 810 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
64. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2440, výmera 775 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
65. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2445, výmera 614 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
66. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2533, výmera 543 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
67. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2539, výmera 858 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
68. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2561, výmera 510 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
69. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2573, výmera 1155 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
70. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2616, výmera 854 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
71. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2724, výmera 1276 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
72. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2936/1, výmera 296 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
73. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2936/2, výmera 133 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
74. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3212/1, výmera 22 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
75. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3212/2, výmera 362 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
76. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3212/3, výmera 8 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
77. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3416, výmera 15 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
78. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3904, výmera 1291 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
79. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3909, výmera 1427 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
80. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3931, výmera 1033 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
81. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4136, výmera 631 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
82. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4148, výmera 1222 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
83. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4353, výmera 459 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
84. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4634, výmera 511 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
85. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4689, výmera 1156 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
86. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4780, výmera 503 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
87. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4866, výmera 536 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
88. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 766, výmera 668 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
89. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 873, výmera 791 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
90. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 959, výmera 1058 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
91. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1665, výmera 98 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
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92. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1670, výmera 146 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
93. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1759, výmera 273 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
94. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2393, výmera 810 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
95. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2440, výmera 775 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
96. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2445, výmera 614 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
97. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2533, výmera 543 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
98. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2539, výmera 858 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
99. Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2561, výmera 510 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/120
(LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
100.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2573, výmera 1155 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
101.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2616, výmera 854 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
102.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2724, výmera 1276 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
103.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2936/1, výmera 296 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
104.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2936/2, výmera 133 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
105.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3212/1, výmera 22 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
106.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3212/2, výmera 362 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
107.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3212/3, výmera 8 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
108.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3416, výmera 15 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
109.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3904, výmera 1291 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
110.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3909, výmera 1427 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová
111.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3931, výmera 1033 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
112.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4136, výmera 631 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
113.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4148, výmera 1222 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
114.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4353, výmera 459 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
115.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4634, výmera 511 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
116.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4689, výmera 1156 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
117.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4780, výmera 503 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
118.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4866, výmera 536 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1065) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
119.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 775, výmera 1436 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
120.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1058, výmera 839 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
121.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1191, výmera 1527 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
122.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1217, výmera 1007 m2, spoluvlastnícky podiel:
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29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
123.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1249, výmera 1042 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
124.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1378, výmera 1022 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
125.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1402, výmera 570 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
126.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1528, výmera 397 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
127.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1609/1, výmera 43 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
128.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1611/1, výmera 25 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
129.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1746, výmera 357 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
130.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1877, výmera 459 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
131.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1879, výmera 407 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
132.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1892, výmera 4006 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
133.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1906, výmera 548 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
134.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1940, výmera 325 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
135.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1945, výmera 270 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
136.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1947, výmera 3408 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
137.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2131, výmera 794 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
138.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2326, výmera 596 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
139.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2603, výmera 641 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
140.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2605, výmera 115 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
141.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3889, výmera 656 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
142.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3955, výmera 517 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
143.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3992, výmera 938 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
144.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4008, výmera 624 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
145.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4014, výmera 1410 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
146.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4049, výmera 690 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
147.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4061, výmera 1095 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
148.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4192, výmera 1419 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
149.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4195, výmera 1237 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
150.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4210, výmera 1037 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
151.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4713, výmera 1616 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
152.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4993, výmera 713 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
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153.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4999, výmera 716 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1071) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
154.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 787, výmera 685 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1078) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
155.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1246, výmera 2162 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1078) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
156.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 806, výmera 2885 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1079) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
157.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 951, výmera 1449 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1115) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
158.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4165, výmera 581 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1115) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
159.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1023, výmera 1850 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/240 (LV1144) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
160.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3698, výmera 1704 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/240 (LV1144) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
161.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1023, výmera 1850 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/240 (LV1144) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
162.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3698, výmera 1704 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/240 (LV1144) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
163.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1413, výmera 1008 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
164.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1460, výmera 86 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
165.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1471, výmera 181 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
166.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1484, výmera 163 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
167.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1903, výmera 1246 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
168.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1943, výmera 418 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
169.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2061, výmera 136 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
170.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2310, výmera 691 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
171.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2507, výmera 1000 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
172.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2607, výmera 1546 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
173.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2635, výmera 234 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
174.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2860, výmera 301 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
175.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2881, výmera 417 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
176.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3130, výmera 472 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
177.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3559, výmera 160 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
178.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3580, výmera 715 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
179.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3893, výmera 1438 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
180.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4017, výmera 1616 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
181.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4060, výmera 1227 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
182.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4231, výmera 994 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
183.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4468, výmera 860 m2, spoluvlastnícky podiel:
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12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
184.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4517/1, výmera 366 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
185.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4517/2, výmera 152 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
186.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4829, výmera 526 m2, spoluvlastnícky podiel:
12/300 (LV1181) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
187.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1475, výmera 955 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/75 (LV1193) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
188.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1475, výmera 955 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/144 (LV1193) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
189.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2590, výmera 2428 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/480 (LV1223) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
190.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3635, výmera 109 m2, spoluvlastnícky
podiel: 1/480 (LV1223) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská
Dubová,
191.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2590, výmera 2428 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/480 (LV1223) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
192.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3635, výmera 109 m2, spoluvlastnícky
podiel: 1/480 (LV1223) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská
Dubová,
193.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2590, výmera 2428 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/480 (LV1223) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
194.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1697, výmera 849 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1243) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
195.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1952, výmera 2171 m2, spoluvlastnícky podiel:
3/300 (LV1272) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
196.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3731, výmera 3820 m2,
spoluvlastnícky podiel: 3/300 (LV1272) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
197.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1952, výmera 2171 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/192 (LV1272) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
198.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3731, výmera 3820 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/192 (LV1272) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
199.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2059, výmera 312 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/50 (LV1279) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
200.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2237, výmera 731 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/120 (LV1298) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
201.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2309, výmera 617 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1304) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
202.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2609, výmera 321 m2, spoluvlastnícky
podiel: 29/7200 (LV1304) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská
Dubová,
203.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2329, výmera 605 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1305) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
204.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2525, výmera 4343 m2,
spoluvlastnícky podiel: 3/600 (LV1316) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
205.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2525, výmera 4343 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/384 (LV1316) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
206.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2600, výmera 1485 m2,
spoluvlastnícky podiel: 29/10800 (LV1321) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne
územie: Valaská Dubová,
207.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2600, výmera 1485 m2,
spoluvlastnícky podiel: 29/10800 (LV1321) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne
územie: Valaská Dubová,
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208.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2854, výmera 649 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1346) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
209.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2861, výmera 1079 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1346) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
210.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 2875, výmera 1168 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1346) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
211.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3028/1, výmera 183 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1346) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
212.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3028/2, výmera 865 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1346) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
213.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3125, výmera 523 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1346) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
214.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3047, výmera 803 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1369) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
215.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3047, výmera 803 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1369) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
216.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3127, výmera 438 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1377) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
217.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3200/1, výmera 948 m2,
spoluvlastnícky podiel: 13/8640 (LV1381) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne
územie: Valaská Dubová,
218.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3200/1, výmera 948 m2,
spoluvlastnícky podiel: 191/172800 (LV1381) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne
územie: Valaská Dubová,
219.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3201/1, výmera 1172 m2,
spoluvlastnícky podiel: 54/41100 (LV1382) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne
územie: Valaská Dubová,
220.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3201/1, výmera 1172 m2,
spoluvlastnícky podiel: 9/13152 (LV1382) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne
územie: Valaská Dubová,
221.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3203, výmera 945 m2, spoluvlastnícky
podiel: 1/240 (LV1383) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská
Dubová,
222.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3281/1, výmera 348 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1390) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
223.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3281/2, výmera 16 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1390) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
224.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3607, výmera 4322 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/300 (LV1471) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
225.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3607, výmera 4322 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/576 (LV1471) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
226.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3704, výmera 4724 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/2880 (LV1485) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
227.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4040/1, výmera 2691 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/1028 (LV1528) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
228.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4040/2, výmera 12419 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/1028 (LV1528) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
229.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4040/1, výmera 2691 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/2304 (LV1528) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
230.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4040/2, výmera 12419 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/2304 (LV1528) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie:
Valaská Dubová,
231.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4093, výmera 1166 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1534) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
232.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4093, výmera 1166 m2, spoluvlastnícky podiel:
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29/7200 (LV1534) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
233.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4464/1, výmera 1142 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/1800 (LV1565) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
234.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4464/2, výmera 763 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/1800 (LV1565) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
235.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4464/3, výmera 306 m2, spoluvlastnícky podiel:
1/1800 (LV1565) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
236.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4503/1, výmera 507 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1570) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
237.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4503/2, výmera 401 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1570) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
238.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4817, výmera 585 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1591) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
239.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4839, výmera 799 m2, spoluvlastnícky
podiel: 1/240 (LV1596) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská
Dubová,
240.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4918, výmera 501 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1655) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
241.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4956, výmera 4439 m2, spoluvlastnícky podiel:
13/8640 (LV1665) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
242.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 4531, výmera 1109 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV1766) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
243.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3200/2, výmera 726 m2,
spoluvlastnícky podiel: 13/8640 (LV1842) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne
územie: Valaská Dubová,
244.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3742/1, výmera 17519 m2,
spoluvlastnícky podiel: 13/8640 (LV1842) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne
územie: Valaská Dubová,
245.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3742/2, výmera 613 m2,
spoluvlastnícky podiel: 13/8640 (LV1842) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne
územie: Valaská Dubová,
246.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3200/2, výmera 726 m2,
spoluvlastnícky podiel: 191/172800 (LV1842) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne
územie: Valaská Dubová,
247.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3742/1, výmera 17519 m2,
spoluvlastnícky podiel: 191/172800 (LV1842) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne
územie: Valaská Dubová,
248.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 3742/2, výmera 613 m2,
spoluvlastnícky podiel: 191/172800 (LV1842) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne
územie: Valaská Dubová,
249.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1632, výmera 177 m2, spoluvlastnícky
podiel: 1/480 (LV1992) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská
Dubová,
250.
Trvalý trávny porast, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1632, výmera 177 m2, spoluvlastnícky
podiel: 1/480 (LV1992) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská
Dubová,
251.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1609/2, výmera 54 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV2063) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová,
252.
Orná pôda, parcela registra „E“, parcelné číslo: 1611/2, výmera 88 m2, spoluvlastnícky podiel:
29/7200 (LV2063) – okres Ružomberok, obec Valaská Dubová, katastrálne územie: Valaská Dubová.

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), do podateľne správcu s označením
PONUKA_10OdK/23/2020.
2. Písomná ponuka musí obsahovať
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• 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_10OdK/23/2020
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. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
6. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov, prípadne zrušiť ponukové
konanie.

V Žiline, dňa 12.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K013093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meško Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gabajova 2595 / 30, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Ul. republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/94/2018 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/94/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie
JUDr. Jozef

zámeru
zostaviť
konečný
Kadura, správca dlžníka: Jakub

rozvrh
výťažku
zo
všeobecnej
Meško, nar. 15.04.1986, bytom Gabajova
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010 01 Žilina, adresa na doručovanie Na Lány 387, 010 03 Žilina, podnikajúceho pod
obchodným menom Jakub Meško, s miestom podnikania Gabajova 2595/30, 010 01 Žilina, IČO:
41 922 476, týmto v zmysle §167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje
zámer
zostaviť
konečný
rozvrh
zo
všeobecnej
podstaty.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom
vestníku už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo
správca
zverejnil
v
Obchodnom
vestníku
zámer
rozvrh
zostaviť.
JUDr. Jozef Kadura, správca

K013094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Byčanová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porúbka 59, 013 11 Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/312/2019 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/312/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Oznam o súpise majetku konkurznej podstaty

Mgr. Miroslava Šufáková, ako správca úpadcu: Veronika Byčanová, nar. 22.08.1985, trv. bytom 013 11 Porúbka
59 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 9OdK/312/2019 podľa § 167j zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujem tento súpis
majetku konkurznej podstaty – všeobecná podstata:
Súpisová zložka majetku popis
č. 1
register

pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5946, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 489 m²,
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 53, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
Nehnuteľnosti
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 17 – 5/2304
Pod B 27 - 5/2304
Súpisová zložka majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5967, druh pozemku: trvalý trávny porast,
č. 2
o výmere 309 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 54, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
Nehnuteľnosti
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 28 – 5/6912
Pod B 39 - 5/6912
Súpisová zložka majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5937, druh pozemku: trvalý trávny porast,
č. 3
o výmere 1078 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5938, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 936 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5939, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 721 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5940, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 906 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5942, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 334 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12185/1, druh pozemku: trvalý trávny porast,
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o výmere 656 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12185/2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 11 m²,

register

Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 55, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
Nehnuteľnosti
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 17 – 5/2304
Pod B 27 - 5/2304
Súpisová zložka majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6321, druh pozemku: trvalý trávny porast,
č. 4
o výmere 4664 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 365, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
Nehnuteľnosti
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 30 – 5/6912
Pod B 41 - 5/6912
Súpisová zložka majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6046, druh pozemku: zastavaná plocha a
č. 5
nádvorie, o výmere 59 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 768, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
Nehnuteľnosti
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 20 – 5/1536
Súpisová zložka majetku popis
č. 6
register

pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12168, druh pozemku: orná pôda, o výmere
98 m²,
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 1544, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
Nehnuteľnosti
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 20 – 5/2304
Pod B 30 – 5/2304
Súpisová zložka majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6022, druh pozemku: zastavaná plocha a
č. 7
nádvorie, o výmere 51 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 2241, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
Nehnuteľnosti
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 18 – 5/2304
Pod B 28 – 5/2304
Súpisová zložka majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12688/100, druh pozemku: lesný pozemok,
č. 8
o výmere 239962 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12688/101, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 681 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 2338, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
Nehnuteľnosti
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 246 – 1/10152
Pod B 256– 1/10152
Súpisová zložka majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12688/2, druh pozemku: zastavaná plocha a
č. 9
nádvorie, o výmere 48 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 2826, obec
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Deň vydania: 17.03.2021

Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 246 – 1/10152
Pod B 256– 1/10152
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12687, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 13438 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 2859, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 19 – 5/2048
Pod B 29 – 15/6144
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12173/1, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 250 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12173/2, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 201 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12173/3, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 298 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12173/4, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 300 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12311/3, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 103 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 2878, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 28 – 5/6912
Pod B 39 – 5/6912
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12278/1, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 833 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12278/2, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 1112 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 3567, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 18 – 5/1536
Pod B 28 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5900, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 120 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5902, druh pozemku: orná pôda, o výmere
109 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5903, druh pozemku: orná pôda, o výmere
146 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 3568, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 18 – 5/1536
Pod B 28 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5901, druh pozemku: orná pôda, o výmere
192 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5904, druh pozemku: orná pôda, o výmere
116 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6040, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 360 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6045, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 483 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 3569, obec
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Deň vydania: 17.03.2021

Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 18 – 5/1536
Pod B 28 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12283, druh pozemku: orná pôda, o výmere
5291 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12293 , druh pozemku: orná pôda, o výmere
1557 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12301, druh pozemku: orná pôda, o výmere
85844 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12305, druh pozemku: orná pôda, o výmere
438 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 3570, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 20 – 5/2304
Pod B 30 – 5/2304
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12169, druh pozemku: orná pôda, o výmere
87 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 3572, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12205, druh pozemku: Trvalý trávny porast,
o výmere 61 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12269, druh pozemku: orná pôda, o výmere
585 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 3573, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B19 - 5/2304
Pod B28 – 5/2304
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6018, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 44 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12253/2, druh pozemku: Trvalý trávny
porast, o výmere 2182 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 3574, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B18 - 5/2304
Pod B 28 – 5/2304
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12196, druh pozemku: orná pôda, o výmere
789 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 3575, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B16 – 5/1536
Pod B 25 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12250/1, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 1052 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12250/2, druh pozemku: orná pôda,
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Deň vydania: 17.03.2021

o výmere 1028 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12275, druh pozemku: orná pôda, o výmere
1857 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12277/100, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 570 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12277/101, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 375 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 3576, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B17 – 5/1536
Pod B 23 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6016, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 203 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 3878, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu d/o súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B17 – 5/2304
Pod B 27 – 5/2304
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12664, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 2674 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 4216, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B22 – 1/432
Pod B 32 – 1/432
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6035, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 495 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 4692, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B 19 – 5/1536
Pod B 29 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6021, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 232 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6023, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 25 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6024, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 2562 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 4693, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B19 – 5/2304
Pod B 29 – 5/2304
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12639, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 326 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12645, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 299 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12648, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 667 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12652, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 1713 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12656, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 3050 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12661, druh pozemku: lesný pozemok,
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o výmere 828 m²,
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 5041, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
Nehnuteľnosti
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B13 – 1/216
Pod B 22 – 1/216
Súpisová zložka majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12646, druh pozemku: lesný pozemok,
č. 26
o výmere 497 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12658, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 2075 m²,
register

register

Nehnuteľnosti

Súpisová zložka
č. 27

Nehnuteľnosti

Súpisová zložka
č. 28

Nehnuteľnosti

Súpisová zložka
č. 29

Nehnuteľnosti

Súpisová zložka
č. 30

Nehnuteľnosti

Súpisová zložka

Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 5043, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B23 – 5/2048
Pod B33 – 15/6144
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12662, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 5502 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12665, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 310 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12667, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 1634 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 5044, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B14 – 5/1024
Pod B24 – 15/3072
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12304, druh pozemku: orná pôda, o výmere
3692 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 5344, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B18 – 5/1536
Pod B28 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5941, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 347 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 5510, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B17 – 5/2304
Pod B27 – 5/2304
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5896/2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 303 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 5896/4, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 5 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 5534, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B14 – 5/1536
Pod B24 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6041, druh pozemku: trvalý trávny porast,
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o výmere 1251 m²,
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 5559, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B19 – 5/1536
Pod B29 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6036, druh pozemku: orná pôda, o výmere
569 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 5560, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B18 – 5/1536
Pod B28 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12253/1, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 43647 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12307, druh pozemku: lesný pozemok,
o výmere 7624 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 5799, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B18 – 5/2304
Pod B28 – 5/2304
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12311/1, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 2292 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 5800, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B28 – 5/6912
Pod B39 – 5/6912
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12311/2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 14433 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 5801, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B28 – 5/6912
Pod B39 – 5/6912
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6004, druh pozemku: záhrada, o výmere 416
m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6005, druh pozemku: ostatná plocha,
o výmere 1074 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 6140, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B30 – 5/6912
Pod B41 – 5/6912
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6355, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 203 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 6141, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
register

Nehnuteľnosti

Súpisová zložka
č. 32

Nehnuteľnosti

Súpisová zložka
č. 33

Nehnuteľnosti

Súpisová zložka
č. 34

Nehnuteľnosti

Súpisová zložka
č. 35

Nehnuteľnosti

Súpisová zložka
č. 36

Nehnuteľnosti

Súpisová zložka
č. 37
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č. 38

Nehnuteľnosti

Súpisová zložka
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Nehnuteľnosti

Súpisová zložka
č. 39

Nehnuteľnosti
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Nehnuteľnosti
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dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B30 – 5/6912
Pod B41 – 5/6912
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12181, druh pozemku: orná pôda, o výmere
747 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12256, druh pozemku: orná pôda, o výmere
612 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 6546, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B17 – 5/1536
Pod B26 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6374, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 907 m²,
pozemok – parcela registra „C“ KN č. 6375, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere 1116 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 6552, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B17 – 5/1536
Pod B26 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12268, druh pozemku: orná pôda, o výmere
666 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 6553, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B16 – 5/1536
Pod B25 – 5/1536
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12173/5, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 332 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 7564, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B28 – 5/6912
Pod B39 – 5/6912
majetku popis
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12208/1, druh pozemku: záhrada, o výmere
982 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12208/5, druh pozemku: záhrada, o výmere
56 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12208/6, druh pozemku: záhrada, o výmere
55 m²,
pozemok – parcela registra „E“ KN č. 12208/7, druh pozemku: záhrada, o výmere
42 m²,
register
Kataster nehnuteľnosti, Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, LV č. 7701, obec
Kolárovice, kat. úz. Kolárovice
deň zápisu do súpisu
12.03.2021
dôvod zápisu do súpisu podľa §167j ods. 1 ZKR, majetok patriaci úpadcovi do podielového spoluvlastníctva
majetku
súpisová hodnota v Eur
Uvedené nižšie
spoluvlastnícky podiel
Pod B18 – 5/2304
Pod B28 – 5/2304

v celkovej súpisovej hodnote: 1000,- €
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V Žiline, dňa 12.03.2021

Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K013095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turanská Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1960
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/403/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/403/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Ulica
Pribinova

Číslo
25

Obec
Bratislava

Prihlásená suma
825,71 €

SKP, k.s., správca dlžníka Alena Turanská

K013096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Vrlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin ,, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/189/2020 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/189/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca dlžníka: Ľubomír Vrlík, bytom: Mesto Martin, 036 01 Martin, dátum narodenia:
05. 02. 1982 (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

konkurz na majetok Dlžníka vedený pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 9OdK/189/2020, sa končí,
pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K013097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Balvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Zápletí 222 / 12, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/179/2020 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/179/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca dlžníka: Patrik Balvan, bytom: Na Zápletí 222/12, 010 04 Žilina, dátum
narodenia: 10. 01. 1973 (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s § 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

konkurz na majetok Dlžníka vedený pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 9OdK/179/2020, sa končí,
pretože sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K013098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Slavkovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1062/11, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/78/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/78/2018
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Irena Slavkovská, nar. 28.08.1957, bytom Družstevná 1062/11, 038 53
Turany, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Kmeťa
19, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pracovných dňoch od 07,00 hod. do 11,00 hod. a od 12,00 hod. do
14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
email: gabriela.gregorova.skp@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu
www.slovensko.sk
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K013099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baleja Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stankovany 29, 034 92 Stankovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/102/2020 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/102/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Baleja, nar. 11.03.1964, trvale bytom Stankovany 29, 034 92
Stankovany (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty dlžníka.
Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 197/2020
dňa 13.10.2020. Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom
správcu konkurznej podstaty dlžníka. Predmet I. kola verejného ponukového konania tvorí:
Typ súpisovej zložky:
SZM č. Parc. č.
Druh pozemku
1.
EKN 2895/1 Trvalý trávny porast
2.
EKN 2895/201 Trvalý trávny porast
3.
EKN 2895/101 Trvalý trávny porast

Pozemky
Výmera v m2
571
355
3486

LV č.
3021
3021
3512

Štát, okres, obec, k.ú.
Spol. podiel
SR, Ružomberok, Stankovany, Stankovany 600/26077
SR, Ružomberok, Stankovany, Stankovany 600/26077
SR, Ružomberok, Stankovany, Stankovany 600/26077

Súpisová hodnota
52,56
32,68
320,84

Spoluvlastnícke podiely sa predávajú ako jeden súbor.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Ponuky sa doručujú písomne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca, Pivovarská 20,
010 01 Žilina, v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie 2Odk/102/2020 neotvárať!“. Lehota na
predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
obchodnom vestníku, pričom lehota končí posledný deň o 15:00 hod. V prípade, ak koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň o 15:00 hod. Na
ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené v lehote, správca neprihliada. Ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne.
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2/ V lehote určenej na predkladanie ponúk musí záujemca zložiť zálohu vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny na
účet správcu SK6383300000002501428557, vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, s uvedením VS: 21022020. Na ponuky, pri ktorých nebola v lehote určenej na predkladanie ponúk
zložená celá ponúkaná kúpna cena na účet správcu, sa neprihliada.
3/ Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná a ponuka musí obsahovať:
a/ označenie súpisových zložiek majetku s uvedením navrhovanej kúpnej ceny v mene euro;
b/ 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 a súhlas
záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania);
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu podnikateľa (výpis z príslušného registra nie starší ako 3
mesiace) alebo kópiu dokladu totožnosti fyzickej osoby nepodnikateľa;
d/ čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky ani pohľadávky voči dlžníkovi a že záujemca súhlasí so
všetkými podmienkami tohto ponukového konania;
e/ doklad preukazujúci zloženie celej ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu podľa bodu 2/;
f/ číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená záloha v prípade neúspešnej ponuky;
g/ ponuka musí byť podpísaná záujemcom resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že ponuka
bude podpísaná zástupcom, je záujemca povinný doložiť splnomocnenie (originál alebo úradne overenú kópiu).
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti, správca neprihliada. Ponuky budú otvorené a
vyhodnotené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše
zápisnicu. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového
konania ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade rovnosti najvyšších ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu a zložená záloha sa započíta na kúpnu
cenu. Všetky náklady spojené s kúpou znáša kupujúci. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy na
kúpnu cenu. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu
zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke.
V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie
všetkých doručených ponúk. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové
konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy na kúpnu cenu.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K013100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gloneková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová ulica 267, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/110/2020 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/110/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Lucia Gloneková, nar. 27.08.1989, trvale bytom Nová ulica 267, 032 03
Liptovský Ján (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej
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podstaty dlžníka.
Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 198/2020
dňa 14.10.2020. Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom
správcu konkurznej podstaty dlžníka. Predmet I. kola verejného ponukového konania tvorí:
Súp. zl. maj. č. 1
Osobné motorové vozidlo RENAULT CLIO THALIA, výrobné číslo: VF1LB0BC529003947, ev. č.: LM345AR,
rok výroby: 2003, stav opotrebovanosti: bežné opotrebovanie, platná STK, EK, najazdených 301550 km,
súpisová hodnota: 800,- €.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Ponuky sa doručujú písomne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca, Pivovarská 20,
010 01 Žilina, v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie 9Odk/110/2020 neotvárať!“. Lehota na
predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
obchodnom vestníku, pričom lehota končí posledný deň o 15:00 hod. V prípade, ak koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň o 15:00 hod. Na
ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené v lehote, správca neprihliada. Ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne.
2/ V lehote určenej na predkladanie ponúk musí záujemca zložiť zálohu vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny na
účet správcu SK2283300000002701503144, vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, s uvedením VS: 91102020. Na ponuky, pri ktorých nebola v lehote určenej na predkladanie ponúk
zložená celá ponúkaná kúpna cena na účet správcu, sa neprihliada.
3/ Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná a ponuka musí obsahovať:
a/ označenie súpisových zložiek majetku s uvedením navrhovanej kúpnej ceny v mene euro;
b/ 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 a súhlas
záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania);
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu podnikateľa (výpis z príslušného registra nie starší ako 3
mesiace) alebo kópiu dokladu totožnosti fyzickej osoby nepodnikateľa;
d/ čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky ani pohľadávky voči dlžníkovi a že záujemca súhlasí so
všetkými podmienkami tohto ponukového konania;
e/ doklad preukazujúci zloženie celej ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu podľa bodu 2/;
f/ číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená záloha v prípade neúspešnej ponuky;
g/ ponuka musí byť podpísaná záujemcom resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že ponuka
bude podpísaná zástupcom, je záujemca povinný doložiť splnomocnenie (originál alebo úradne overenú kópiu).
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti, správca neprihliada. Ponuky budú otvorené a
vyhodnotené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše
zápisnicu. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového
konania ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade rovnosti najvyšších ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu a zložená záloha sa započíta na kúpnu
cenu. Všetky náklady spojené s kúpou znáša kupujúci. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy na
kúpnu cenu. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu
zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke.
V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak
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správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie
všetkých doručených ponúk. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové
konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy na kúpnu cenu.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K013101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 79/19, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/165/2020 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/165/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1849, ako správca dlžníka: Janka Mikulová, nar. 06.02.1963,
trvale bytom Krčméryho 79/19, 038 21 Mošovce, do 13.05.2014 podnikajúci pod obchodným menom Janka
Mikulová, s miestom podnikania Horné Rakovce 1960/37, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33 228 230 v
zmysle § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že nebol
zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne
majetkové položky.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K013102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubajová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 158, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/136/2020 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/136/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca dlžníka: Soňa Zubajová,
nar. 21.03.1982, trvale bytom Východná 158, 032 32 Východná v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava –
mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803. Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávok je 5125,53 €.
Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 09.02.2021.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca
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K013103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richvalský Štefan, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turany 0, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/178/2020 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/178/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VŠEOBECNÁ PODSTATA - DOPLNENIE
Typ súpisovej zložky:
SZM č. Parc. č. Druh pozemku
1.
1133/1 Lesný pozemok
2.
1181
Lesný pozemok
3.
507
Orná pôda
4.
700
Orná pôda
5.
1104
Lesný pozemok
6.
1318
Lesný pozemok
7.
569
Orná pôda
8.
701
Orná pôda
9.
612
Orná pôda
10.
649/1
Orná pôda
11.
649/2
Orná pôda
12.
1245
Lesný pozemok

Výmera v m2
18367
17099
1191
105
23939
24075
1167
173
1286
9169
103
19494

Pozemky
LV č. Štát, okres, obec, k.ú.
207 SR, Bardejov, Fričkovce, Fričkovce
207 SR, Bardejov, Fričkovce, Fričkovce
605 SR, Bardejov, Fričkovce, Fričkovce
1282 SR, Bardejov, Fričkovce, Fričkovce
1292 SR, Bardejov, Fričkovce, Fričkovce
1293 SR, Bardejov, Fričkovce, Fričkovce
1294 SR, Bardejov, Fričkovce, Fričkovce
1294 SR, Bardejov, Fričkovce, Fričkovce
1295 SR, Bardejov, Fričkovce, Fričkovce
1296 SR, Bardejov, Fričkovce, Fričkovce
1296 SR, Bardejov, Fričkovce, Fričkovce
1297 SR, Bardejov, Fričkovce, Fričkovce

Spol. podiel
1/48
1/48
1/12
1/48
1/48
1/48
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/48

Súpisová hodnota v EUR
55,91
52,11
17,40
0,39
72,83
73,20
17,04
2,52
18,78
133,87
1,50
59,28

Deň zapísania majetku do súpisu: 11.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K013104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morongová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ž. Silbigera 6003/7, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/172/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/172/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správcovská a poradenská, k. s., správca dlžníčky: Gizela Morongová, narodená: 23.09.1971, bytom: Žigmunda
Silbigera 6003/7, 034 01 Ružomberok, na ktorej majetok vyhlásil Okresný súd Žilina konkurz uznesením sp. zn.
7OdK/172/2019 zo dňa 05.06.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 112/2019 zo dňa 12.06.2019, podľa
ust. § 167u ods. 1 ZKR oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
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K013105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Langerová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 572/20, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/129/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/129/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 06.03.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 52/2020 dňa 16.03.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Soňa Langerová, nar.: 15. 11. 1962,
trvale bytom Rázusová 572/20, 976 67 Závadka nad Hronom (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu
bol ustanovený: JUDr. Jana Živická – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Bakossova 8, 974 01
Banská Bystrica, zn. správcu S 1777 (ďalej len ,,Správca“).
Správca týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že po preskúmaní pomerov
dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR vychádzajúc z návrhu na vyhlásenie konkurzu a jeho príloh, čestných
vyhlásení Úpadcu Správcovi, vlastného šetrenia Správcu a súčinností tretích osôb, v konkurze zistený majetok,
ktorý v súlade s ust. §167 h ZKR tvorí konkurznú podstatu nepostačuje ani na pokrytie nákladov
konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 5OdK/129/2020, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 06.03.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 52/2020 dňa
16.03.2020, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Živická, správca

K013106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMI DESIGN spol.s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ves 119 / 0, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 602
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por.

Pohľadávka z účtu v

Výška
istiny v

Číslo účtu / IBAN: Právny dôvod:

Súpisová

Dôvod
zapísania do

Deň zapísania
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Číslo účtu / IBAN: Právny dôvod:

číslo

banke:

48.

Československá
obchodná banka, a.s.

IBAN SK48 7500
0000 0040 2346
0630

Vrátený preddavok na
poistnom Life komfort

Deň vydania: 17.03.2021

istiny v
EUR

hodnota EUR

zapísania do
súpisu

84,52 €

84,52 €

§ 67 ods. 1 písm.
25.2.2021
a) ZKR

do súpisu

JUDr. Richard Konta, správca

K013107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Uhrin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 679/41, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/531/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/531/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 08.10.2020, ako aj vyjadrenia dlžníka v rámci súčinnosti zo dňa
02.02.2021 a šetrenia majetku, ktoré vykonal správca v súlade s ust. § 166i zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Nakoľko konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca v súlade s ust. §167v odst.1 zák.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurz vyhlásený pod č. k.
5OdK/531/2020 na majetok dlžníka Ján Uhrín, nar. 18.09.1987, bytom Internátna 679/41, 974 04 Banská Bystrica
sa končí.

Podľa ust. §167v odst.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz pod č. k. 5OdK/531/2020 na majetok dlžníka Ján Uhrín, nar. 18.09.1987, bytom
Internátna 679/41, 974 04 Banská Bystrica zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K013108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Rovná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1008/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1008/2019
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Deň vydania: 17.03.2021

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

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 27.11.2019, č. k. 5OdK/1008/2019 v právnej veci navrhovateľa dlžníka - Andrea Rovná, nar. 15.08.1979, bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj ako
„Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s.,
so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 235/2019 zo dňa 05.12.2019, K103538.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
17.07.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 17.07.2019,
súčinností tretích osôb a z úvodného stretnutia s dlžníkom zo dňa 03.01.2020 Správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu: Andrea
Rovná, nar. 15.08.1979, bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Andrea Rovná, nar. 15.08.1979, bytom
Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 12.03.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K013109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szaniszlo Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1534 / 28, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/88/2016 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/88/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Škrabák, správca úpadcu: Imrich Szaniszlo, nar. 12.01.1948, trvale bytom Trieda SNP 28, 974 01
Banská Bystrica, v súlade s § 96 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí,
že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom. Správca týmto zároveň oznamuje aj zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
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Deň vydania: 17.03.2021

K013110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teszárovics Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 900/11, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1984
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/580/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/580/2020
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 Marián Teszárovics, nar. 17.10.1984, trvale bytom J. Kráľa 900/11, 965 01
Žiar nad Hronom, 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
12.03.2021 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 12.03.2021
TPS Trustees k. s.
Mgr. Michal Tomášik, komplementár
správca konkurznej podstaty

K013111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csomai Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 538 / 10, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/276/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/276/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V súlade s § 167 u ZKR oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty v tomto konkurze.
V Banskej Bystrici dňa 12.03.2021
Ing. Marián Holúbek, správca
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K013112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kerekeš Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožďany 495, 980 11 Ožďany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1033/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1033/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167 u oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty v tomto konkurze.
V Banske Bystrici dňa 12.03.2021
Ing. Marián Holúbek, správca

K013113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horniaková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 111, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/536/2017 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/536/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca v súlade s § 167 u oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty v tomto konkurze.
V Banske Bystrici dňa 12.03.2021
Ing. Marián Holúbek, správca

K013114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vozárová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Čierny Balog -, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1972
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/537/2020 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/537/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
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Deň vydania: 17.03.2021

Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska
5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 613 843
v celkovej výške: 14557,95 Eur
doručená dňa: 11.03.2021
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Banskej Bystrici, dňa 12.03.2021
MK Recovery, k.s., správca

K013115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAŠA International s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 8 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 723 092
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/9/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/9/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Všeobecná podstata
TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S1969, správca
konkurznej podstaty úpadcu: MAŠA International s r.o., IČO: 35 723 092, so sídlom Námestie SNP 8, 974 01
Banská Bystrica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č.
26753/S, v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhotovuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Druh: Peňažná pohľadávka
Názov
p.č.
Sídlo
Dlžníka

1.

Ing.
Miroslav
Šatara

·
·

Dátum
narodenia:

Bronzová 16
Banská
02.08.1966
Bystrica 974
05

Právny dôvod vzniku

Istina

Príslušenstvo

zmluvná pokuta dojednaná pre prípad
porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie
konkurzu včas podľa § 11 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o 12.500,00 0,00
zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Celková
suma

Mena

12.500,00

Eur

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §67 ods. 1 ZKR v spojení s §77 ods. 1 ZKR

Druh: Peňažná pohľadávka
p.č. Názov Dlžníka
MAŠA-JEDRENJE

Sídlo
Ulica Slobode 33

IČO:

Právny dôvod vzniku

Istina

Príslušenstvo

Celková
suma

Pôžička zo dňa 30.06.2017
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2.

MAŠA-JEDRENJE
d.o.o.

·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Pôžička zo dňa 30.06.2017
21000, Split Chorvátska 04000650
12.200,00 0,00
a 31.07.2017
republika

12.200,00

Celková suma
1.453,53

Mena
Eur

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §67 ods. 1 ZKR v spojení s §77 ods. 1 ZKR

Druh: Peňažná pohľadávka
Názov
Celková
p.č.
Sídlo
IČO:
Právny dôvod vzniku
Istina
Príslušenstvo
Dlžníka
suma
Na Karlove 783/40
Zmluva o predaji osobného automobilu SEAT
AVKP,
4.
974
01
Banská 47649691 EXEO, ŠPZ: BB536FB. Faktúra č. 2019036, 1.200,00 0,00
1.200,00
s.r.o.
Bystrica
splatná dňa 26.6.2019

·
·

Eur

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §67 ods. 1 ZKR v spojení s §77 ods. 1 ZKR

Druh: Iná majetková hodnota
p.č.
popis
3.
Finančná hotovosť na pokladni

·
·

Deň vydania: 17.03.2021

Mena
Eur

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §67 ods. 1 ZKR v spojení s §77 ods. 1 ZKR

TPS Trustees k.s.
správca

K013116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAŠA International s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 8 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 723 092
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/9/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/9/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Oddelená podstata

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S1969, správca
konkurznej podstaty úpadcu: MAŠA International s r.o., IČO: 35 723 092, so sídlom Námestie SNP 8, 974 01
Banská Bystrica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č.
26753/S, v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhotovuje súpis majetku oddelenej podstaty:
Druh: Hnuteľné veci
popis hnuteľnej rok
p.č.
veci
výroby
5.

Prívesný
vozík
2007
BALBI BD 1500
Spolu súpisová hodnota

·
·

stav
opotrebovanosti
používané

Evidenčné
hodnota v
miesto kde sa vec nachádza
č.
€
Maša d.o.o., ul. Franje Tuđmana 213
ZBGBD150B00014102 BB 856 YH 21213 Kaštel Gomilica, Chorvátska 500,00
republika
VIN č.

500,00,- €

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: §67 ods. 1 ZKR v spojení s §77 ods. 1 ZKR

K vyššie uvedenej súpisovej zložke majetku (p. č. 5) sa vzťahuje nasledovné zabezpečovacie právo („ZP“)
Por. č. Zabezpečený veriteľ
pohľ.

Druh

Zabezpečená
suma:

1

Slovenská republika – Daňový
úrad Banská Bystrica, Nová 13, Záložné
368,58
Banská
Bystrica,
IČO: právo
424995000016

2

Slovenská republika – Daňový
úrad Banská Bystrica, Nová 13, Záložné
416,98
Banská
Bystrica,
IČO: právo
424995000016

3

Slovenská republika – Daňový
úrad Banská Bystrica, Nová 13, Záložné
453,52
Banská
Bystrica,
IČO: právo
424995000016

4

Slovenská republika – Daňový
úrad Banská Bystrica, Nová 13, Záložné
801,69
Banská
Bystrica,
IČO: právo
424995000016

5

Slovenská republika – Daňový
úrad Banská Bystrica, Nová 13, Záložné
7,3
Banská
Bystrica,
IČO: právo
424995000016

6

Slovenská republika – Daňový
úrad Banská Bystrica, Nová 13, Záložné
37,1
Banská
Bystrica,
IČO: právo
424995000016

7

Slovenská republika – Daňový
úrad Banská Bystrica, Nová 13, Záložné
34,9
Banská
Bystrica,
IČO: právo
424995000016

8

Slovenská republika – Daňový
úrad Banská Bystrica, Nová 13, Záložné
19,2
Banská
Bystrica,
IČO: právo
424995000016

Deň vzniku
Poradie Právny dôvod zab. Práva
ZP
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č.
101584909/2020 zo dňa 15.10.2020 o zriadení
23.11.2020 prvé
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č.
563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa
23.11.2020
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č.
101584909/2020 zo dňa 15.10.2020 o zriadení
23.11.2020 prvé
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č.
563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa
23.11.2020
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č.
101584909/2020 zo dňa 15.10.2020 o zriadení
23.11.2020 prvé
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č.
563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa
23.11.2020
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č.
101584909/2020 zo dňa 15.10.2020 o zriadení
23.11.2020 prvé
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č.
563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa
23.11.2020
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č.
101584909/2020 zo dňa 15.10.2020 o zriadení
23.11.2020 prvé
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č.
563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa
23.11.2020
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č.
101584909/2020 zo dňa 15.10.2020 o zriadení
23.11.2020 prvé
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č.
563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa
23.11.2020
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č.
101584909/2020 zo dňa 15.10.2020 o zriadení
23.11.2020 prvé
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č.
563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa
23.11.2020
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č.
101584909/2020 zo dňa 15.10.2020 o zriadení
23.11.2020 prvé
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č.
563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa
23.11.2020

TPS Trustees, k. s.
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správca

K013117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO-KUSTRA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 681
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.

Správca konkurznej podstaty dlžníka: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so sídlom Horná 70/13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 34 116 681 v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 3K/13/2017
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu zapísaná pohľadávka veriteľa:

Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P32 Prihlásená suma 165,00 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P33 Prihlásená suma 165,00 EUR

Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 424995000016

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P34 Prihlásená suma 158,90 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P35 Prihlásená suma 608,30 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P36 Prihlásená suma 11,70 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P37 Prihlásená suma 640,50 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P38 Prihlásená suma 593,00 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P39 Prihlásená suma 528,20 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P40 Prihlásená suma 463,30 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P41 Prihlásená suma 396,30 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P42 Prihlásená suma 331,40 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P43 Prihlásená suma 260,10 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P44 Prihlásená suma 115,70 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P45 Prihlásená suma 89,20 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P46 Prihlásená suma 3 398,60 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P47 Prihlásená suma 30,00 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P48 Prihlásená suma 57,60 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P49 Prihlásená suma 23,30 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P50 Prihlásená suma 158,70 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P51 Prihlásená suma 188,40 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P52 Prihlásená suma 157,10 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P53 Prihlásená suma 144,50 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P54 Prihlásená suma 45,30 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P55 Prihlásená suma 96,70 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P56 Prihlásená suma 176,30 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P57 Prihlásená suma 145,70 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P58 Prihlásená suma 114,90 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P59 Prihlásená suma 199,40 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P60 Prihlásená suma 140,10 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P61 Prihlásená suma 80,20 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P62 Prihlásená suma 18,90 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K013118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TONER EXPRESS, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 806 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/42/2016 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/42/2016

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

Deň vydania: 17.03.2021

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

28.

peňažná hotovosť v sume 877,30 EUR

Dôvod zápisu:

nespotrebovaný preddavok na úhradu trov správcu

Deň zápisu:

22.06.2017

Súpisová hodnota:

877,30 EUR

Zabezpečovacie právo:

žiadne

29.

peňažná hotovosť v sume 57,32 EUR

Dôvod zápisu:

vrátená platba Dôvera ZP

Deň zápisu:

22.11.2017

Súpisová hodnota:

57,32 EUR

Zabezpečovacie právo:

žiadne

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K013119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TONER EXPRESS, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 806 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/42/2016 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/42/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca Úpadcu TONER EXPRESS, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Podjavorinskej 246, 984
01 Lučenec, IČO: 36 806 480, vzhľadom k tomu, že ani III. kolo verejného ponukového konania nebolo úspešné
a súčasne zabezpečený veriteľ súhlasil s vylúčením majetku zo súpisu, vylučuje zo súpisu majetku oddelenej
podstaty Úpadcu pohľadávky z obchodného styku a to:
1. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2016-012 zo dňa 04.02.2016 na sumu 351.736,63
EUR splatná dňa 04.04.2016, dlžník Cartridge Trading Kft., sídlo Szájkó utca 7, 2089 Telki, Maďarsko
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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2. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2016-016 zo dňa 08.02.2016 na sumu 87.701,40 EUR
splatná dňa 08.04.2016, dlžník Cartridge Trading Kft., sídlo Szájkó utca 7, 2089 Telki, Maďarsko
3. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2016-021 zo dňa 03.03.2016 na sumu 76.327,99 EUR
splatná dňa 02.05.2016, dlžník Cartridge Trading Kft., sídlo Szájkó utca 7, 2089 Telki, Maďarsko
4. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2015-152 zo dňa 11.12.2015 na sumu 194.457,84
EUR splatná dňa 25.12.2015, dlžník INK MASTER Kft, sídlo Bem József utca 6, 1027 Budapest, Maďarsko
5. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2015-157 zo dňa 15.12.2015 na sumu 215.651,76
EUR splatná dňa 29.12.2015, dlžník INK MASTER Kft, sídlo Bem József utca 6, 1027 Budapest, Maďarsko
6. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2016-001 zo dňa 12.01.2016 na sumu 97.728,79 EUR
splatná dňa 26.01.2016, dlžník INK MASTER Kft, sídlo Bem József utca 6, 1027 Budapest, Maďarsko
7. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2016-019 zo dňa 12.02.2016 na sumu 161.981,45
EUR splatná dňa 12.04.2016, dlžník INK MASTER Kft, sídlo Bem József utca 6, 1027 Budapest, Maďarsko
8. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2016-020 zo dňa 12.02.2016 na sumu 124.646,30
EUR splatná dňa 12.04.2016, dlžník INK MASTER Kft, sídlo Bem József utca 6, 1027 Budapest, Maďarsko
9. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovanej faktúrou č. 2015-084 zo dňa 04.06.2015 na sumu 107.999,40
EUR splatná dňa 18.06.2015, dlžník OPTIMUS-ITS KFT, sídlo Nádorliget utca 7. A ép fszt. 8, 117 Budapest,
Maďarsko,
nakoľko sa majetok nepodarilo speňažiť.
Deň vylúčenia zo súpisu: 12.03.2021

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K013120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lio-Tech s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zaježová 175, Pliešovce 962 63
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 881 470
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R2/2020 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R2/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Marian Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1540, reštrukturalizačný správca
dlžníka Lio-Tech s.r.o., so sídlom Zaježová 175, 962 63 Pliešovce, IČO: 47 881 470 (ďalej len ako „Dlžník“)
týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 05.05.2021 o 10:00 hod., na adrese Cesta na
štadión 10, 974 01 Banská Bystrica s nasledovným programom:
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Stanovisko Dlžníka k reštrukturalizácii a k stavu podniku;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
4. Voľba veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 127 ZKR;
5. Záver.
Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
1. Právo zúčastniť sa schôdze veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
2. Dlžník, resp. štatutárny orgán dlžníka je povinný sa schôdze veriteľov zúčastniť.
3. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby tiež aktuálny výpis z obchodného
registra, nie starší ako 3 mesiace, a zástupcovia veriteľov písomné plnomocenstvo oprávňujúce na účasť
a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov spolu s aktuálnym výpisom z obchodného registra.
Správca zároveň upozorňuje, že každý účastník schôdze veriteľov je povinný dodržiavať opatrenia vydané
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 platné v
čase konania schôdze veriteľov.
V Banskej Bystrici, dňa 12.03.2021
JUDr. Marian Pataj
reštrukturalizačný správca

K013121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALGAT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 644 501
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2018 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky doručenej správcovi po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dňa 10.03.2021 zapísal JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj len ako „Správca“)
ako správca úpadcu ALGAT, s.r.o. “v konkurze“, so sídlom na ulici Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, Slovenská
republika, IČO: 36 644 501, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo: 11152/S (ďalej aj len ako „Úpadca“) do zoznamu pohľadávok vedeného v konkurze
vyhlásenom na majetok Úpadcu nezabezpečené pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad
Banská Bystrica, so sídlom na ulici Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, prihlásené
prostredníctvom súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok č. 4 doručenej Správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty a to:
·
·
·

pohľadávka číslo 129 v celkovej sume 33.397,13 EUR (istina: 33.397,13 EUR);
pohľadávka číslo 130 v celkovej sume 1.728,70 EUR (istina: 1.728,70 EUR);
pohľadávka číslo 131 v celkovej sume 1.294,10 EUR (istina: 1.294,10 EUR).

JUDr. Matúš Boľoš – správca úpadcu
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K013122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úzka 376 / 2, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/544/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/544/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Silvia Oláhová, nar. 10.02.1987, trvale bytom Úzka 376/2, 992 01 Modrý Kameň, IČO 44372604, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 2OdK/544/2020,
týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi
doručená Prihláška pohľadávky pod por. č. 1, veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom: Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 3 v
celkovej výške 133,19 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
číslom pohľadávky 3.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b )na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K013123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horniak Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 111, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1966
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. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/441/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/441/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Ivan Horniak, nar. 21.04.1966, trvale bytom Orovnica 111, 966 52 Orovnica; obchodné meno
Ivan Horniak - RAMI, s miestom podnikania Orovnica 111, 966 52, Orovnica, IČO: 34 774 548, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/441/2017, týmto v zmysle ust. §167l ods.
3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška pohľadávky
pod por. č. 1, veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, ktorou
bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 19 v celkovej výške 2 219,69 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola
správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 24.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b )na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K013124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaločaj František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1144/149, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/51/2021 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/51/2021
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
František Kaločaj, nar. 16.06.1982, bytom SNP 1144/149, 965 01 Žiar nad Hronom, oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Budovateľská 12, 962 23
Očová v pracovných dňoch počas úradných hodín od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
mobil: 0907 069 465
e-mail: sniderova.spravca@gmail.com
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca úpadcu

K013125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaločaj František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1144/149, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/51/2021 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/51/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová,
správca dlžníka František Kaločaj, nar. 16.06.1982, bytom SNP 1144/149, 965 01 Žiar nad Hronom, 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: SK69 0900 0000 0051 5746 6063, vedený
v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol: 43; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca František Kaločaj

K013126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaločaj František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1144/149, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/51/2021 S1787
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/51/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka František Kaločaj, nar.
16.06.1982, bytom SNP 1144/149, 965 01 Žiar nad Hronom, (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 04.03.2021, sp. zn. 2OdK/51/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 11.03.2021. Nasledujúcim
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: JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, Budovateľská 12, 962 23
Očová, Slovenská republika.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor František Kaločaj, born on 16 Juny 1982, seated SNP 1144/149, 965 01 Žiar nad Hronom,
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Banská Bystrica, No. 2OdK/51/2021 dated on 04 March 2021 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 11 March 2021. The
bankruptcy procedure was declared as on following 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: JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, Budovateľská 12, 962 23 Očová, Slovakia.
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. 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).
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 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). 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).
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

156

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

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).
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 alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Účastník konkurzného konania má právo 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 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).
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).
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. 2015/848 z 20. mája 2015.
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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 on 20 May 2015.
V Očovej, dňa 14.03. 2021
In Očová, 14 March 2021
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, trustee

K013127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopasová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 6010 / 34, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1212/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1212/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka: Miroslava Kopasová, nar. 24.11.1979, bytom Bernoláková 6010/34, 974 05 Banská Bystrica, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Miroslava Kopasová, s miestom podnikania Bernoláková 6010/34, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 45 498 113, týmto v zmysle § 167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí
žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na
majetok Miroslava Kopasová, nar. 24.11.1979, bytom Bernoláková 6010/34, 974 05 Banská Bystrica, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Miroslava Kopasová, s miestom podnikania Bernoláková 6010/34, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 45 498 113, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca

K013128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pichler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 285, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/516/2020 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/516/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Peter Pichler, nar. 19.12.1962, bytom Dolné Hámre 285, 966 61 Hodruša - Hámre vedené na OS
Banská Bystrica pod č. konania 4OdK/516/2020 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K013129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Maliniaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliač -, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1981
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/529/2020 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/529/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Daniela Maliniaková, nar. 06.12.1981, bytom Sliač, 962 31 Sliač, v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásili pohľadávky veritelia:
6. POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, vo výške 3.236,90 EUR;
7. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 66,39
EUR.
LexCreditor k.s. - správca dlžníka

K013130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pichler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 285, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/516/2020 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/516/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina zn S-1346, správca
konkurznej podstaty dlžníka Peter Pichler, nar. 19.12.1962, bytom Dolné Hámre 285, 966 61 Hodruša – Hámre
týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že bola zapísaná do zoznamu pohľadávok nezabezpečená
pohľadávka veriteľa EOS KSI Slovensko s.r.o, Paštúnska 5, 851 01 Bratislava - Petržalka vo výške 1013,74
Eur, vo výške 1044,75 Eur, vo výške 3273,52 Eur a vo výške 1774,27 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
Ing. Eva Chromčíková, správca
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K013131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kozárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 1496/6, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/584/2020 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/584/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K013132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Eremiášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/280/2020 S- 1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/280/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Mária Eremiášová, nar. 08.01.1975, bytom Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora, obchodné meno
Mária Eremiášová – s miestom podnikania Bány 52, 976 56 Pohronská Polhora IČO: 32231351 vedené na OS
Banská Bystrica pod č. konania 2OdK/280/2020 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K013133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 18/23, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/105/2018 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/105/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
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znení týmto oznamujem, že konkurzné konanie úpadcu Milan Oláh, nar. 29.07.1965 trvale bytom Kolkáreň 18/23,
976 81 Podbrezová , obchodné meno Milan Oláh s miestom podnikania Kolkáreň 18/23, 976 81 Podbrezová IČO:
44421494 vedené na OS B. Bystrica pod č. konania 2Odk/105/2018 sa končí, nakoľko bol splnený rozvrh
výťažku. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K013134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tauberová Táňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Cesta 805/35, 96 701 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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JUDr. Stela Chovanová správca

K013135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tauberová Táňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Cesta 805/35, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Táňa Tauberová, nar. 16. 09. 1961, trvale bytom Banská cesta 805/35, 967 01 Kremnica, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 2OdK/462/2020, týmto v zmysle
ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška
veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava 851 02, SR, IČO: 35 724 803, a to Prihláška
pohľadávky por. č. 1, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka v celkovej výške 1,- € v poradí: E - iná
pohľadávka, ktorá bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“):
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Popretie a zistenie pohľadávky
3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
6) Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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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.
9) Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná
voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30
dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
11) Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
13) Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
14) V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky,
ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
15) Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
16) Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za
zistenú.
18) Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K013136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Binderová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banský Studenec 218, 969 01 Banský Studenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/117/2020 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/117/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zámer zostaviť zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka: Eva
Binderová, nar. 26.01.1943, bytom Banský Studenec 218, 969 01 Banský Studenec, týmto podaním oznamuje
v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zámer zostaviť zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
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K013137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Naďo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1976
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/558/2020 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/558/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

DD Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Trhová 992/1, 960 01 Zvolen,
konkurzný správca dlžníka Rastislav Naďo, nar. 14.08.1976, bytom Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad
Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Rastislav Naďo, s miestom podnikania Š.
Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43 061 311, týmto oznamuje, že po základnej prihlasovacej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 12.03.2021 doručená do elektronickej schránky správcu dlžníka
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s, so sídlom Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35 776 005, s por. č. 1 v celkovej výške 1.584,83 Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.
DD Recovery, k.s., správca dlžníka

K013138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WMT Hnúšťa, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 942, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 785 498
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2020 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Eva Chromčíková, správca konkurznej podstaty úpadcu : WMT Hnúšťa s.r.o, Hlavná 942, 981 01 Hnúšťa,
IČO: 51 785 498, spisová značka 2K/6/2020, v zmysle ust. § 96 ods.2 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň oznamuje
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Termín na nahliadnutie do zoznamu nákladov konkurzu je možné dohodnúť so správcom mailom na adrese:
chromcikova.evka1@gmail.com.
Poučenie :
V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený
veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
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neprihliada. V zmysle §96 odst.4 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu
alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu
určenom správcom.

Ing. Eva Chromčíková, správca

K013139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makara Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá Dolina 11, 082 43 Suchá Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1972
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/111/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/111/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka:
Milan Makara, bytom: Suchá Dolina 11, 082 43 Suchá Dolina, nar. 10.04.1972 (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 Košiciach, dňa 11.3.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka.

K013140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilma Dzurková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinné 300, 094 35 Hlinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1963
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/38/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/38/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Vilma Dzurková, nar.
20.03.1963, trvale bytom Hlinné 300, 094 35 Hlinné, SR, (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005
Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií
správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00
hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na
adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com .
JUDr. Marek Gula
správca dlžníka

K013141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Ripper
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stropkov -, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/96/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/96/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu Marcel Ripper, nar. 31.12.1972, trvale bytom 091 01 Stropkov som na základe
uznesenia Okresného súdu v Prešove č. k. 5OdK/96/2018, zo dňa 12.03.2018, bol ustanovený za správcu
menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 17.03.2018, v Obchodnom vestníku č.
54/2018.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie 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.
JUDr. Vladimír Babin - správca
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K013142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilma Dzurková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinné 300, 094 35 Hlinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/38/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/38/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Vilma Dzurková, nar.
20.03.1963, trvale bytom Hlinné 300, 094 35 Hlinné, SR, (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR)
oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR,
že 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.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK38 1111 0000 0010 1265 1008, SWIFT: UNCRSKBX.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky
uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie
pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený
preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.
JUDr. Marek Gula
správca dlžníka

K013143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Cvaniga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá 265/44, 059 17 Vernár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/150/2020 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/150/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu Ján Cvaniga, nar. 19.02.1977, trvale bytom Suchá 265/44, 059 14 Vernár som na
základe uznesenia Okresného súdu v Prešove č. k. 3OdK/150/2020, zo dňa 26.06.2020, bol ustanovený za
správcu menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 03.07.2020, v Obchodnom vestníku č.
126/2020.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov.
Znenie 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.
JUDr. Vladimír Babin - správca

K013144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majdan 90, 082 57 Olejníkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/275/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/275/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Jaroslava Oravcová, sídlo kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ing. Ján Hudák, nar. 26.08.1952, Majdan 90, 082 57 Olejníkov, konkurzné konanie vedené
Okresným súdom Prešov sp.zn. 4OdK/275/2020,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods.1, § 167p ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej ZKR/
verejné ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku menšej hodnoty vo vlastníctve dlžníka:
1.kolo
Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO:
424995000017
Predmet ponukového konania:
Nehnuteľnosť: súpisová zložka majetku č.1, ktorá je
zapísané
zverejnené v Obchodnom vestníku MS SR č. 11/2021 dňa 19.01.2021.

v súpise

oddelenej

podstaty,

Súpisová zložka majetku č.1 :
Nehnuteľnosť : vedená na LV č. 742, v k.ú. Hnilčík, parc.č.273/5, trvalý trávny porast o výmere 893 m2 ,
spoluvlastnícky podiel 1/9, Súpisová hodnota : 3. 000 €
V súlade s udeleným záväzným pokynom č. 100417011/2021 zo dňa 11.03.2021 zabezpečeného veriteľa:
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO : 424995000017
a v zmysle ustanovenia § 167n ods.1 ZKR správca zabezpečuje speňaženie vyššie uvedeného majetku ako
hnuteľnej veci za nasledovných podmienok I. kolo verejného ponukového konania.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Lehota na predkladanie ponúk:
Najneskôr 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku ( do 15.00 hod).
Vyhlásenie ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1.Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, s označením predmetu záujmu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
2.Záujemcovia o kúpu uvedú na ponuke svoje identifikačné údaje: v prípade fyzických osôb meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti , prip. výpis zo živnostenského
registra a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší
ako jeden mesiac.
Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude
z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený.
3.Spolu s ponukou je záujemca povinný doručiť do kancelárie správcu aj potvrdenie o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu
v prípade neúspešnej ponuky.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na konkurzný účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre
príjemcu meno a priezvisko záujemcu FO alebo obchodné meno PO a spisovú značku konkurzného konania:
4OdK/275/2020.Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.
4.Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a/musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
b/musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
c/musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
d/musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 30 % ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel.
e/Najnižšia suma cenovej ponuky v 1.kole ponukového konania je minimálne 100 % súpisovej hodnoty
majetku:
- súpisová zložka majetku č.1 v sume 3.000,00 eur,
f/Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedeného v SLSP a.s. č.ú. IBAN: SK90
0900 0000 0051 6515 3905, ako variabilný symbol je potrebné uviesť : 042752020 zálohu na celú ponúknutú
sumu v celom rozsahu /100 % / .

Vyhodnotenie ponúk
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky. Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízku ponuku.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
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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. Záujemca je pritom oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na
rovnaký predmet ponukového konania. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods.2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Náklady spojené s prevodom znáša nadobúdateľ.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do 14 pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu. V lehote 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k. 4OdK/275/2020 – ZÁVAZNÁ PONUKA-NEOTVARAŤ“.
Telefonický kontakt pre prípadné dotazy je 0905709559 alebo email: oravcova.jaroslava.ak@gmail.com
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty: JUDr .Jaroslava Oravcová, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T..

Vo Vranove n.T., dňa 12.03.2021
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K013145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pulko Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1777 / 20, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1970
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/412/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/412/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Gejza Pulko, nar. 17.05.1970, bytom: Podskalka 1777/20, 066 01 Humenné (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 12.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K013146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B-NET, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 8 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 507 775
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Daniel Fink, adresa kancelárie správcu: Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, správca podstaty úpadcu:
B-NET, a.s., so sídlom Štefánikova 8, 058 01 Poprad, IČO: 45 507 775, zvoláva podľa § 34 ods. 1 ZKR prvú
schôdzu veriteľov na deň 23.04.2021 o 10.00 hod. (prezentácia od 9.30 hod.) v kancelárii správcu.
Program schôdze
1. Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti
2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
3. Voľba veriteľského výboru
4. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania
5. Rôzne
6. Záver
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Pri prezentácii veritelia predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra
(informatívny výpis), fyzické osoby – podnikatelia aktuálny výpis zo živnostenského registra (informatívny výpis)
a zástupcovia veriteľov písomné plnomocenstvo oprávňujúce na účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov
spolu s aktuálnym výpisom z obchodného registra.
S ohľadom na obmedzené kapacitné možnosti a s cieľom zabezpečiť čo najplynulejší priebeh schôdze žiada
správca veriteľov prihlásených pohľadávok, aby obmedzili počet fyzických osôb, ktoré sa za veriteľa prihlásenej
pohľadávky majú záujem zúčastniť schôdze, pokiaľ je to možné, na nie viac ako 1 osobu. Schôdza veriteľov sa
uskutoční za dodržania aktuálne platných epidemiologických opatrení.
JUDr. Daniel Fink, správca
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K013147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bulla Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 438 / 4, 059 41 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/52/2021 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/52/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Juraj Bulla, nar. 26.02.1977, Tatranská 438/4, 059 41 Štrba,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/52/2021, oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, 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:
pravneporadenstvo@gmail.com.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K013148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bulla Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 438 / 4, 059 41 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/52/2021 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/52/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Juraj Bulla, nar. 26.02.1977, Tatranská 438/4, 059 41 Štrba,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/52/2021, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v
spojení s § 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 (ďalej aj „ZKR“), oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo
na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo
výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN:
SK12 1100 0000 0029 3843 9136. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
JUDr. Slavomír Dubjel, správca
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K013149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bulla Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 438 / 4, 059 41 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/52/2021 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/52/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Dlžník: Juraj Bulla, nar. 26.02.1977, Tatranská 438/4, 059 41 Štrba
Deň zapísania majetku: 12. 3. 2021
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K013150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DaK - stav., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Kostru 6348 / 49, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 484 342
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku
nezabezpečených veriteľov úpadcu – Súboru pohľadávok

úpadcu

tvoriaceho

všeobecnú

podstatu

Úpadca: DaK – stav., s.r.o. v konkurze, so sídlom Jána Kostru 6348/49, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 484 342
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Zástupca veriteľov úpadcu Slovenská konsolidačná, a.s., ukladá správcovi úpadcu I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., záväzný pokyn na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov úpadcu – Súbor pohľadávok, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR č. 211/2019 pod značkou
záznamu K095638 dňa 31.10.2019 ako súpisové položky majetku por. č. 4 až 6 formou ponukového konania
podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR - v znení, ako bol predložený zástupcovi veriteľov listom správcu zo dňa
04.02.2021, sp. zn. 2K/6/2019 S1436.

V Bratislave, dňa 12.03.2021

JUDr. Denisa Vargová
člen predstavenstva

Mgr. Miriam Mihoková
prokurista

K013151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 41, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/281/2020 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/281/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu Miroslav Sivák, nar. 06.02.1968, trvale bytom Fučíkova 41, 085 01 Bardejov som na
základe uznesenia Okresného súdu v Prešove č. k. 3OdK/281/2020, zo dňa 19.11.2020, bol ustanovený za
správcu menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 26.11.2020, v Obchodnom vestníku č.
227/2020.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie 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.
JUDr. Vladimír Babin - správca
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K013152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferková Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tuhrina 14, 082 07 Tuhrina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1980
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Terézia Ferková, nar. 30.12.1980, trvale bytom 082 07
Tuhrina 14, týmto v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z.
o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:

Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou, a to v pracovných dňoch v čase od 7.30 - 12.00. hod. a od 12.30
– 14.00. hod.

Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na
tel. čísle 0917 586 517, mail: vlastimil.hajduk@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
správca konkurznej podstaty
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár

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

175

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

K013153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferková Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tuhrina 14, 082 07 Tuhrina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1980
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim.
It is needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Terézia Ferková, nar. 30.12.1980, trvale bytom 082 07 Tuhrina 14 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/34/2021 zo dňa 02.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no. 2OdK/34/2021 from March 2, 2021, bankruptcy proceedings were declared on the
Debtors assets: Terézia Ferková, date of birth 30.12.1980, domicile 082 07 Tuhrina 14, Slovak Republic,
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 46/2021 z 09.03.2021. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 10.03.2021.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
46/2021 from March 9, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared
on March 10, 2021.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2021. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
This resolution of the District Court Prešov became valid on March 10, 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 len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:

1. 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 § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a sec. 1 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 (§
166c BRA).
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3. 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 (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. 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 (§ 167l sec. 1
BRA).

4. 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).
4. 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 withan 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 credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený 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).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. 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).
Každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky
pohľadávok.
Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom.
Any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form. The claims form can be found on
the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The claims form has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed by creditor
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6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu 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. 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).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s., offices Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic,
whereby it must be delivered to the truste in the basic registration period within 45 days from declarig the
bankruptcy 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. The beginning of the period for registration of the claim to
the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into
account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the
registered sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l
sec. 3 BRA).

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ 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).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /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, the domicile or business name and registered office of the
creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor,
c) the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the
claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

9. 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).
9. 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).

10. 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).
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10. 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).

11. Pohľadávka sa uplatňuje 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).
11. 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 truste by the conversion accordingto 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 as
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).

12. 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).
12. 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).

13. 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).
13. 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).

14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. 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).
15. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v
konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom
právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá
hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa
zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
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zámer dlžníka. Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3
ZKR).
15. The following receivables are unaffected by debts: (A) a claim by a creditor – a physical entity who
has not acquired it by devolution, transfer, with the exception of an inheritance; if such claim has not
been filed in bankruptcy on the grounds that the creditor has not been notified in written form by the
trustee in that the bankruptcy has been declared; provision of § 166b par. 1 (A) and (B) is thereby not
affected; (B) the claim for legal aid granted to the debtor by the Legal Aid Centre; (C) secured receivable
to the extent that it is covered by the value of the subject matter of the security right; provision of § 166b
par. 1 (A) and (B) is thereby not affected; (D) claim for liability for damage caused to health or caused by
deliberate action, including the accessories of such claim; (E) the child ́s claim for maintenance, including
the accessories of such claim; (F) labour rights against the debtor; (G) monetary punishment under the
Criminal Code; (H) non-pecuniary claim. If the secured receivable does not appear in the bankruptcy
proceeding, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the
subject of the right of lien, except that the deferral has been cancelled for the debtor ́s dishonest
intention. Unaffected debt-relief receivables may be applied for in bankruptcy by application. (166c (1), (2)
and (3) of the BRA).
16. 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).
16. The creditor (Section 166a and 166c of the BRA) has the right to enter into bankruptcy until the
administrator has informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of
Section 29 (1), (2), (4 to 6), (8 to 10), Sections 30 and 31 shall be used proportionately. A secured creditor
of a home 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 order, in which the creditor of the home loan shall be notified in
writing. (Section 167l (1) of the BRA).

17. 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 Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
17. 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 Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie ks.,
bankruptcy truste
Act. by
Mgr. Vlastimil Hajduk
insolvency liquidator
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K013154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 13/2, 058 01 Gánovce - Filice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/141/2020 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/141/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu Žaneta Balážová, nar. 12.06.1984, trvale bytom Poľná 13/2, 058 01 Gánovce Filice som na základe uznesenia Okresného súdu v Prešove č. k. 2OdK/141/2020, zo dňa 11.03.2020, bol
ustanovený za správcu menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 18.03.2020, v Obchodnom vestníku č.
53/2020.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie 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.
JUDr. Vladimír Babin - správca

K013155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferková Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tuhrina 14, 082 07 Tuhrina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1980
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Terézia Ferková, nar. 30.12.1980, trvale bytom 082 07
Tuhrina 14, v zmysle ust. § 32 ods. 7 v spojení s ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
týmto zverejňuje nasledovné číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý môžu veritelia prihlásenej pohľadávky
skladať kauciu pre popretie pohľadávky.

Bankový účet je vedený vo VÚB, a.s. v tvare
IBAN: SK09 0200 0000 0041 7997 6553
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur
c. s uvedením:
- čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
- uvedením čísla 2342021 ako špecifického symbolu
na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty;
v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Kauciu vo výške 350 Eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na vyššie uvedený bankový
účet zriadený v peňažnom ústave VÚB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou.

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
správca konkurznej podstaty
Mgr. Vlastimil HAJDUK,
komplementár

K013156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B-NET, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 8 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 507 775
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2020
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1K/22/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Fink, správca úpadcu: B-NET, a.s., so sídlom Štefánikova 8, 058 01 Poprad, IČO: 45 507 775, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 1K/22/2020 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených
pohľadávok. Predmetný účet je vedený v SLSP, a.s., č. účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0004 6267 4405.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac
10 000 Eur, k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Daniel Fink, správca

K013157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Pirožek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerka 81, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/314/2020 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/314/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K013158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: jana Vaščáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vsetínska 1012/10, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
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Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK//2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/566/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Vaščáková, nar. 06.03.1984,bytom 064 01 Stará
Ľubovňa, Vsetínsa 1012/10, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia
do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na
adrese spravca.babin@gmail.com.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K013159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: jana Vaščáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vsetínska 1012/10, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/566/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/566/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Jana Vaščáková, nar. 06.03.1984, bytom Vsetínska 1012/10, 064 01 Stará
Ľubovňa, v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 2OdK/566/2018, 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, že kauciu pri popieraní pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. B SK43 1111 0000 0068 8894
0018 vedený v Uniredit Bank zech epublic and Slovakia, a.s.,. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo
podané na predpísanom tlačive a na bankový účet bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dvodnosti
popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré mže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K013160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Badžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 97, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/53/2021-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/53/2021

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

Správca v danom konkurze - dlžníka/úpadcu: Alena B a d ž o v á , trvale bytom Stráne pod Tatrami 97, týmto v
zmysle § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ oznamuje, že veritelia, ich zástupcovia a iné oprávnené
osoby môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jarkova 89 Prešov, počas
pracovných dní - v úradných hodinách: 7 30 - 11 30 a 13 00 - 15 00 hod. Konkrétny termín nahliadnutia do spisu
je vhodné vopred dohodnúť so správcom, na mobil č.: 090302198 alebo 0949158122 alebo telefón č.:
0517781570, príp. na e-mail: michalikovaolga@gmail.com.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K013161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: jana Vaščáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vsetínska 1012/10, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/566/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/566/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.

Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Jana Vaščáková, nar.
06.03.1984, bvytom Vsetínska 1012/10, 064 01 Stará Ľubovňa, oznamujem, že na majetok úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka : 2OdK/566 zo dňa 05.10.2018 v Obchodnom vestníku č.
199/2018 dňa 15.10.2018 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Babin.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
jana Vaščáková, nar. 06.03.1984, bytom 064 01 Stará Ľubovňa, Vsetínska 1012/10, our duty si to inform you, that
District Court in Prešov, No. 2OdK/566/2018 on the 05.10.2018 and promulgated in the Commercial bulletin No.
199/2018 from 15.10.2018 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Vladimír
Babin as the legal guardian of the bankrupt.

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 is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).

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 from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

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).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequencce 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).
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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).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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).

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

JUDr. Vladimír Babin, správca

K013162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVUNION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Lomnica 265 / 0, 059 60 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 464 147
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2020 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por. číslo
súpisovej
zložky
1

2

Popis súpisovej zložky
Motorové vozidlo RENAULT
KANGOO, EČV: PP582BO, VIN:
VF1KC074F36859607
Motorové vozidlo CITROEN
BERLINGO, EČV: PP704CE,
VIN: VF7GJ9HWC9N006668

Súpis všeobecnej podstaty
HNUTEĽNÉ VECI
Približný
Stav
Spoluvlastnícky
rok
opotrebovanosti
podiel dlžníka
výroby
2006

používané,
nefunkčné

1/1

2009

používané,
nefunkčné

1/1

Deň
zapísania
do súpisu

Dôvod
Súpisová
zapísania do
hodnota
súpisu
majetku
ustanovenie §
12.3.2021
67 odsek 1
1 000,00 €
písmeno a) ZKR
ustanovenie §
12.3.2021
67 odsek 1
500,00 €
písmeno a) ZKR

K013163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Nadežda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolbovce 54, 090 31 Kolbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1969
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/336/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/336/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Profesionálna správcovská kancelária, k.s. so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
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zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom
správcovskej kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
,správca dlžníka: Nadežda Grundzová, nar. 13.03.1969, bytom: Kolbovce 54, 090 31 Kolbovce (ďalej aj
ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávky nasledovných veriteľov (ktorých prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty) :

Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

So sídlom:

Pajštúnska 5
851 01 Bratislava- mestská časť Petržalka

IČO:

35 724 803

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

1767,81 €
1
8.3.2021
Neuplatnené
4/E-1
8.3.2021

V Košiciach , dňa 12.3.2021.

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti,
Profesionálna správcovská kancelária, k. s.
správca Dlžníka

K013164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSE Group, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 7/1483, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 728 562
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
príslušná kancelária: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/3/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/3/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu SSE Group, s.r.o. v konkurze, so sídlom Továrenská 7/1483, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO:
46 728 562 podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31
ods. 1 ZKR bola zapísaná pohľadávka veriteľa ALLMEDIA, spol. s r.o., Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 00 681 270, zast. Advokátska kancelária MAJLING & NINČÁK, s.r.o., Palárikova 14,
811 04 Bratislava - Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 35 960 728, uplatnená Prihláškou pohľadávky č. 1 zo
dňa 09.03.2021 doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa ALLMEDIA, spol. s r.o. v Zozname pohľadávok Celková výška prihlásenej pohľadávky [v EUR]
377
3.865,31

K013165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSE Group, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 7/1483, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 728 562
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
príslušná kancelária: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/3/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/3/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu SSE Group, s.r.o. v konkurze, so sídlom Továrenská 7/1483, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO:
46 728 562 podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31
ods. 1 ZKR boli zapísané pohľadávky veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7,
080 01 Prešov, Slovenská republika prihlásené Súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok č. 2
doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Celková
Poradové číslo pohľadávky veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Prešov v Zozname
pohľadávky
pohľadávok
[v EUR]
378
300,00
379
9,40
380
233,00
381
24,90
382
7,70
383
44,60
384
37,50
385
239,80
386
185,40

výška

K013166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Čureja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 1527 / 20A, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/51/2021 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/51/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/51/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako správca vo veci oddlženia konkurzom dlžníka Jaroslava Čureju, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského spisu a za
úhradu vecných nákladov požadovať z neho písomné výpisy, v kancelárii správcu nachádzajúcej sa na ulici:
Masarykova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00
hod., po predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. čísle: +421 (0) 951 168 437 alebo emailom na adrese
info@akpn.sk.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K013167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajňák Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad Rázusova 2675/9,, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1983
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/379/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/379/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto
skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
: Milan Krajňák, nar. 3.5.1983, trvale bytom Rázusova 2675/9, 058 01 Poprad, pod spis. zn. 2OdK/3792020,
končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k
zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 14.03.2021

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,
správca dlžníka Ing. Pavol Kubala, PhD.,
zástupca kancelárie a komplementá

K013168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolibáb Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 18, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1987
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/961/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/961/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie prvého kola ponukového konania a vyhlásenie druhého kola ponukového konania
V súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) bolo v OV č. 38/2021 dňa 25.02.2021
vyhlásené 1. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu,. č. 2. v súpisovej hodnote
5000,- EUR (ďalej len „predmet ponukového konania“).
Do prvého kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil prvé kolo ako
neúspešné, a týmto vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného majetku:
2. 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti AVERNEVA, s.r.o. so sídlom
Prostějovská 115/A, Prešov, 080 01, IČO: 47 479 418, Register: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, vložka č. 93214/B.
Podmienky ponukového konania
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
4. Posledný deň na predkladanie ponúk je do 26.3.2021 ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet IBAN číslo : SK74 7500 0000 0040 1919 7497 vedený v ČSOB , a. s. , do konca
lehoty na predkladanie ponuky; variabilný symbol: 296119.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí:

a. byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
b. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby vrátane fotokópie identifikačnej karty; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO,
podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra
a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní vrátane fotokópie identifikačnej karty,
c. obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
d. obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o
výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
e. obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového
konania do vlastníctva,
f. obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
g. byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 9, 080 01 Prešov, v zalepenej obálke
s označením sp. zn.: 2OdK/961/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4. Na
ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani ak boli odoslané pred uplynutím tejto
lehoty.

6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
7. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
8. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu minimálne vo výške 50 % súpisovej hodnoty t. j. 2500,- €.
9. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu v stave „ ako stojí a leží,“ úspešný
uchádzač si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/ alebo proti podstate.
10. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode predmetu ponukového konania aj
napriek výzve správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú
pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového
konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou
pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia záväzku uzavrieť zmluvu o prevode predmetu
ponukového konania na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
11. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167rZKR.
12. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania, že úspešný záujemca znáša všetky
náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Michal Kolibáb

K013169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolibáb Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 18, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1987
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/961/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/961/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ majetku

Podstata

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

Názov
100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti AVERNEVA, s.r.o. so sídlom
Prostějovská 115/A, Prešov, 080 01, IČO: 47 479 418, Register: Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 93214/B.

Zabezpečenie
Nie

K013170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenič Josef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hencovská 1859 / 22, 093 02 Hencovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1972
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/384/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/384/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:
Typ majetku

Podstata

Pohľadávka z Všeobecná
účtu
podstata

Deň vydania: 17.03.2021

2OdK/384/2020
Súpis všeobecnej podstaty
Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov
Zostatok na osobnom účte vedenom v
Poštovej banke, a.s. IBAN SK28 6500
0000 0000 9378 9732 vo výške
podliehajúcej konkurzu

287.77

Dátum
zapísania

10.3.2021

Majetok
tretej
osoby

Dôvod
zapísania
majetok dlžníka
ku dňu
vyhlásenia OdK

Nie

Zabezpečenie

Nie

K013171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pataki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 285/11, 076 36 Borša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/52/2021 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/52/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice, správca dlžníka - Peter Pataki, nar.: 28.11.1974,
sídlom: Mlynská 285/11, 076 32 Borša, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
30OdK/52/2021 zo dňa 08.03.2021, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu: Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice, v úradných hodinách počas pracovných dní v čase od 08.00 - 12.00 hod.
a od 13.00 -15.00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č. 0905 552263.

Košice, 09.03.2021
JUDr. Miroslav Vereb
správca

K013172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pataki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 285/11, 076 32 Borša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/52/2021 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/52/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Druh

podania:

Oznámenie

čísla

bankového

účtu

pre

potreby

popierania

pohľadávok

JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S971, ako správca dlžníka - Peter
Pataki, nar.: 28.11.1974, sídlom: Mlynská 285/11, 076 32 Borša, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde
Košice I pod sp. zn. 30OdK/52/2021 zo dňa 08.03.2021, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až
21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pre popretie prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., IBAN: SK70 1111 0000 0001 0087 7010.

V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a)
bolo
podané
na
predpísanom
tlačive
a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo
zoznamu
pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou podania návrhu
na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie
preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže,
súd konanie zastaví. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z
preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K013173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jelinek Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 146, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/355/2020 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/355/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Dominika Cukerová. správca, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok dlžníka Mikuláš Jelinek, narodený: 22.12.1971, bytom: Leles 146, 076 84 Leles, konkurzné
konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 30OdK/355/2020, 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
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Dominika Cukerová, správca

K013174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mižičová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svidnícka 2096/18, 040 11 Košice - Pereš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/109/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/109/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu podľa § 167u ods. 1 ZKR
Správca dlžníka Margita Mižičová, narodená: 15.03.1961, bytom: Svidnícka 2096/18, 040 11 Košice Pereš, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 v spojení s § 167l ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Správca zároveň vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok aby do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia
oznámili správcovi svoje bankové údaje na účely zaslania výťažku, a to na adresu:
kubrikova.spravca@gmail.com
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K013175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicuová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 306, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/362/2020 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/362/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
V konkurznej veci dlžníka Iveta Cicuová, narodená: 05.01.1974, bytom: Leles 306, 076 84 Leles, nebol zistený
žiaden majetok relevantnej hodnoty, a z toho dôvodu správca vyzýva veriteľov dlžníka, aby v prípade ak
majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka, predniesli v zmysle § 166i ods. 2 ZKR takýto podnet
správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku. Inak v zmysle ust. § 167v ZKR môže dôjsť ku zrušeniu konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Veronika Doláková PhD., správca
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K013176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROJA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edisonova 1177/45, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 726 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo všeobecnej konkurznej podstaty v súlade s ust. § 98
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
JUDr. Matúš Čepček, správca konkurznej podstaty úpadcu: ROJA, spol. s.r.o., so sídlom: Edisonova
1177/45, 040 18 Košice, IČO: 31 726 143, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/4/201982 zo dňa 01.04.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku SR č. 69/2019 dňa 08.04.2019, predkladá návrh
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty v predmetnom
konkurznom konaní
I. Všeobecná časť
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31K/4/2019- 82 zo dňa 01.04.2019 vyhlásil konkurz na majetok
úpadcu ROJA, spol. s.r.o., so sídlom: Edisonova 1177/45, 040 18 Košice, IČO: 31 726 143 a ustanovil do funkcie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01
Trebišov. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 69/2019 dňa 08.04.2019 pod podacou
značkou K029409. Uznesením sp. zn. 31K/4/2019-124 zo dňa 12.06.2019 Okresný súd Košice 1 uznal konkurz
vyhlásený uznesením sp. zn. 31K/4/2019- 82 zo dňa 01.04.2019 za malý, uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 116/2019 zo dňa 18.06.2019. Správca v súlade s uznesením Okresného súdu Košice 1
sp. zn. sp. zn. 31K/4/2019- 82 zo dňa 01.04.2019, uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 116/2019
zo dňa 18.06.2019 zverejnil v Obchodnom vestníku č. 118/2019 zo dňa 20.06. 2019 oznam o zmene bodu
programu prvej schôdze veriteľov pod č. 4.Voľba veriteľského výrobu, na Voľba zástupcu veriteľov. Správca
v súlade s uznesením Okresného súdu Košice 1 sp. zn. 31K/4/2019 zo dňa 16.07.2019 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 139/2019 zo dňa 22.07.2019 si plnil povinnosti, ktoré mu boli uložené.
V zákonom stanovenej lehote správca po preskúmaní prihlásených pohľadávok dňa 25.06.2019 doručil
Okresnému súdu Košice 1 v konaní vedenom pod sp. zn. 31K/4/2019 vyhotovený zoznam prihlásených
pohľadávok vrátane evidenčnej pomôcky. Správca zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášky pohľadávok
veriteľov, ktoré boli doručené do správcovskej kancelárie po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, o čom
správca zverejnil oznam v Obchodnom vestníku č. 121/2019 zo dňa 25.06.2019 pod podacím číslom
K054781, v Obchodnom vestníku č. 23/2020 zo dňa 04.02.2020 pod podacím číslom K010147, v Obchodnom
vestníku č. 56/2020 zo dňa 20.03.2020 pod podacím číslom K025556 a v Obchodnom vestníku č. 167/2020 zo
dňa 28.08.2020 pod podacím číslom K065654.
Správca dňa 15.04.2019 zverejnil v Obchodnom vestníku č. 74/2019 pod podacím číslom K031905 oznam o
možnosti nahliadania do správcovského spisu a pod podacím číslom K031906 výzvu zahraničným veriteľom.
V Obchodnom vestníku č. 94/2019 zo dňa 17.05.2019 pod podacím číslom K041632 zverejnil správca oznam
o čísle bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok. V Obchodnom vestníku č. 105/2019 zo dňa
03.06.2019 pod podacím číslom K047060 zverejnil správca súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu pod
súpisovou zložkou majetku číslo 1. až číslo 19. Súpis všeobecnej podstaty bol doplnený o novú súpisovú zložku
majetku, ktoré doplnenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 159/2019 zo dňa 19.08.2019 pod podacím
číslom K071797, v Obchodnom vestníku č. 198/2019 zo dňa 14.10.2019 pod podacím číslom K091416,
v Obchodnom vestníku č. 205/2019 pod podacím číslom K093851 zo dňa 23.10.2019. Na základe vyhotoveného
znaleckého posudku č. 84/2019 znaleckou organizáciou SK ACTIVE, s.r.o. Agátova 6, 075 01 Trebišov správca
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 205/2019 pod podacím číslom K093854 zmenu súpisovej hodnoty jednotlivých
súpisových zložiek majetku, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
Správca v stanovených lehotách predkladal Okresnému súdu Košice I písomné správy o stave
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konkurzného konania ako aj správy o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu.
II. Súpis a speňažovanie majetku všeobecnej konkurznej podstaty
Správca po vytvorení a zverejnení súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu v obchodnom vestníku
pristúpil po udelení záväzného pokynu, na základe žiadosti správcu zo dňa 25.10.2019, od zástupcu veriteľov,
ktorým je veriteľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zo dňa 28.10.2019 doručeným dňa
04.11.2019 k speňažovaniu jednotlivých súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty úpadcu. Súpis
oddelenej konkurznej podstaty nebol vytvorený. Dňa 27.01.2020 v Obchodnom vestníku č. 17/2020 pod K007568
správca zverejnil oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu a to prvé kolo
ponukového konania, v Obchodnom vestníku č. 58/2020 zo dňa 24.03.2020 pod podacím číslom K026225
zverejnil druhé kolo ponukového konania, v Obchodnom vestníku č. 106/2020 zo dňa 04.06.2020 pod podacím
číslom K044162 zverejnil tretie kolo ponukového konania v Obchodnom vestníku č. 154/2020 zo dňa 11.08.2020
pod podacím číslom K061582 zverejnil štvrté kolo ponukového konania a v Obchodnom vestníku č. 191/2020 zo
dňa 05.10.2020 pod podacím číslom K073043 zverejnil piate kolo ponukového konania na základe udeleného
záväzného pokynu od zástupcu veriteľov Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Po ukončení
piateho kola ponukového konania na základe udeleného záväzného pokynu od zástupcu veriteľov Slovak
Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zo dňa 07.12.2020 správca zverejnil v Obchodnom vestníku č.
27/2021 pod podacím číslom K006885 dňa 10.02.2021 vylúčenie jednotlivých súpisových zložiek majetku
všeobecnej podstaty úpadcu pod por. č. 12,13,16 z dôvodu, že súpisové zložky sa nepodarilo speňažiť
a v Obchodnom vestníku č. 171/2020 pod podacím číslom K067068 zo dňa 04.09.2020 zverejnil vylúčenie
súpisovej zložky majetku zo súpisu pod por. č. 14 z dôvodu, že peňažná pohľadávka bola uhradená v celom
rozsahu pred vyhlásením konkurzu. Na základe udeleného záväzného pokynu od zástupcu veriteľov Slovak
Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zo dňa 09.02.2021 správca zverejnil v Obchodnom vestníku č.
29/2021 pod podacím číslom K007462 dňa 12.02.2021 vylúčenie jednotlivých súpisových zložiek majetku
všeobecnej podstaty úpadcu pod por. č. 15,17,18,19 z dôvodu, že súpisové zložky sa nepodarilo speňažiť.
Majetok zapísaný pod súpisovou zložkou majetku č. 1, č.9, č.10, č.41 bol odpredaný záujemcovi Elprotech s.r.o.
so sídlom Milhostovská 125, 075 01 Trebišov za kúpnu cenu 2.090,- Eur, majetok zapísaný pod súpisovou
zložkou majetku č. 21, č.25, č. 26, č. 27, č.42 bol odpredaný záujemcovi Elprotech s.r.o. so sídlom Milhostovská
125, 075 01 Trebišov za kúpnu cenu 628,- Eur, Majetok zapísaný pod súpisovou zložkou majetku č. 2 bol
odpredaný záujemcovi Miroslav Klekner, Partizánska 2512/16, 066 01 Humenné za kúpnu cenu 30,00 Eur,
majetok zapísaný pod súpisovou zložkou majetku č.3, č.4, č.5 bol odpredaný záujemcovi Optistream SK s.r.o.
M.R. Štefánika č. 7, 010 01 Žilina za kúpnu cenu 11.500,- Eur, majetok zapísaný pod súpisovou zložkou majetku
č. 23 bol odpredaný záujemcovi Ing. Viktor Mikolaj, Bankov 17, 040 01 Košice za kúpnu cenu 135,- Eur, majetok
zapísaný pod súpisovou zložkou majetku č. 24, č. 28, č. 11, č. 20 bol odpredaný záujemcovi Ing. Miroslav Hoľan
M.R. Štefánika 325/42, 076 22 Vojčice za kúpnu cenu 1.702,- Eur, majetok zapísaný pod súpisovou zložkou
majetku č. 6, č.7, č. 8, bol odpredaný záujemcovi BMTauto s.r.o., Dolná 54/31 Kremnica, 967 01 Kremnica za
kúpnu cenu 15.375,- Eur, majetok zapísaný pod súpisovou zložkou majetku č. 22, č.29 až č.40, č.43,č.44 bol
odpredaný Ing. Miroslavovi Hoľanovi, M.R.Štefánika 325/42, 076 22 Vojčice za kúpnu cenu 2,40 Eur v piatom
ponukovom kole.
V jednotlivých kolách ponukového konania bola za najvýhodnejšiu vyhodnotená ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou za dodržania podmienok stanovených v jednotlivých ponukových kolách. Otváranie
obálok s predloženými ponukami bolo uskutočňované za prítomnosti právneho zástupcu, zástupcu veriteľov
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
III.
V súlade s ust. § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením návrhu rozvrhu výťažku zo všeobecnej konkurznej podstaty
správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej konkurznej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do všeobecnej konkurznej podstaty. Zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
konkurznej podstate a zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej konkurznej podstaty správca
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 19/2021 pod podacím číslom K004852 zo dňa 29:01.2021 dňa s poučením, že
zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej 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 všeobecnej podstate.
Žiaden z veriteľov v súlade s ust. § 96 ods. 3 ZKR v stanovenej lehote nepodal správcovi námietky proti
zostavenému zoznamu pohľadávok proti všeobecnej konkurznej podstate.
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Správca v zmysle § 96 ods. 5 ZKR pripravil návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej konkurznej podstaty,
ktorý predkladá na schválenie príslušnému orgánu, teda zástupcovi veriteľov Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,
817 62 Bratislava a určuje mu v súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR lehotu 16 dní na schválenie návrhu rozvrhu
výťažku zo všeobecnej konkurznej podstaty od jeho doručenia.
IV.
Rozvrhová časť
Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty:
Suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 172.217,74 EUR
Suma pohľadávok proti podstate : 78.223,84 Eur
Predpokladané pohľadávky proti podstate k ukončeniu konkurzu: 650,- Eur (bankové poplatky, kancelárske
potreby, spracovanie účtovníctva, telekomunikačné náklady, poštovné a iné nevyhnutné výdavky)
Suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 93.343,90 EUR
Pohľadávky proti všeobecnej podstate tvoria prílohu č. 1 k rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
odmena správcu:
- paušálna odmena správcu do konania 1. schôdze veriteľov úpadcu na základe rozhodnutia okresného súdu
v sume 6.600,- EUR
- odmenou z výťažku za speňaženie všeobecnej podstaty úpadcu v sume 19.893,43 EUR, vypočítanou
nasledovne:
podľa § 22 ods. 1 písm. a,b,c,d vyhlášky č. 665/2005 Z. z., za speňaženie súboru majetku jedným právnym
úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi v sume spolu 79.369,47 EUR patrí správcovi odmena 16 %
zo sumy výťažku do 330 EUR, čo činí 52,80 EUR + 15 % zo sumy výťažku nad 330 EUR do 3 330 EUR, čo činí
450 EUR + 14 % zo sumy výťažku nad 3 330 EUR do 33 330 EUR, čo činí 4 200 EUR + 13 % zo sumy výťažku
nad 33 330 EUR do 79 369,47 EUR, čo činí 5.985,13 EUR, spolu 10.687,93 EUR,
podľa § 20 ods. 1 písm. a,b,c vyhlášky č. 665/2005 Z. z., za speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty v treťom ponukovom kole zo sumy výťažku 2.330 EUR patrí správcovi odmena 16 % zo sumy výťažku
do 30 EUR, čo činí 4,80 EUR + 15 % zo sumy výťažku nad 30 EUR do 330 EUR, čo činí 45,- EUR + 14 % zo
sumy výťažku nad 330 EUR do 2.330 EUR, čo činí 283,60 EUR, spolu 333,40 EUR,
podľa § 20 ods. 1 písm. a,b,c vyhlášky č. 665/2005 Z. z., za speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty v štvrtom ponukovom kole zo sumy výťažku 2.120,- EUR patrí správcovi odmena 16 % zo sumy výťažku
do 30 EUR, čo činí 4,80 EUR + 15 % zo sumy výťažku nad 30 EUR do 330 EUR, čo činí 45,- EUR + 14 % zo
sumy výťažku nad 330 EUR do 2.120 EUR, čo činí 250,60,- EUR, spolu 300,40,- EUR,
podľa § 20 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 665/2005 Z. z., za speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
v piatom ponukovom kole zo sumy výťažku 2,40,- EUR patrí správcovi odmena 16 % zo sumy výťažku do 2,40
EUR, čo činí 0,38 EUR.
podľa § 22 ods. 1 písm. a,b,c,d vyhlášky č. 665/2005 Z. z., za speňaženie súboru majetku jedným právnym
úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi v sume spolu 63 087,87 EUR patrí správcovi odmena 16 %
zo sumy výťažku do 330 EUR, čo činí 52,80 EUR + 15 % zo sumy výťažku nad 330 EUR do 3 330 EUR, čo činí
450 EUR + 14 % zo sumy výťažku nad 3 330 EUR do 33 330 EUR, čo činí 4 200 EUR + 13 % zo sumy výťažku
nad 33 330 EUR do 63 087,87 EUR, čo činí 3 868,52 EUR, spolu 8.571,32,- EUR,
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení nezabezpečení veritelia, ktorí si svoju nezabezpečenú pohľadávku
prihlásili v súlade so ZKR. Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku
nezabezpečeným veriteľom bolo rozhodujúce zistenie pohľadávky správcom.

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

Suma
prihlásených Suma
uznaných % uspokojenia Rozvrh
nezabezpečených
nezabezpečených
veriteľa
Uspokojenie
pohľadávok
pohľadávok
nezabezpečeného
v€
v€
veriteľa
v€
EGC, s.r.o., Košice, IČO: 45 331 324
4 851,31
4 851,31
1,85%
1 726,86
GEODETICS s.r.o., Košice - Ťahanovce, IČO: 17 974,86
17 974,86
6,87%
6 412,73
46 571 531
HAGARD:HAL, spol. s.r.o., Nitra, IČO: 50 111 1 152,79
1 152,79
0,44%
410,71
990
VEREX ELTO a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 379,16
379,16
0,14%
130,68
31 580 289
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35 763 148 431,36
148 431,36
56,71%
52 935,33
469
ELPROTECH s.r.o., Milhostovská 125, 61 980,84
61 980,84
23,68%
22 103,84
Trebišov, IČO: 44 101 341
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra 315,00
315,00
0,12%
112,01
Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava,
IČO: 00 151 866
PRIVEL, s.r.o., Palkovičova 4, Košice, IČO: 26 670,20
26 670,20
10,19%
9511,74
31 671 829

V Trebišove, dňa 08.03.2021
JUDr. Matúš Čepček, správca

K013177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňáková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Americká trieda 2430 / 3, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/374/2020 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/374/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote

JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Lucia Červeňáková, narodená 20. 11. 1986, bytom Americká
trieda 2430/3, 040 13 Košice v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Košiciach pod. sp. zn.
26OdK/374/2020 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167l ods.3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, IČO:542097902 v celkovej sume 883,60 €.

JUDr. František Lukáč, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RenderFarm j.s.a.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 82 / 0, 040 11 Košice - mestská časť Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 720 872
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/31/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/31/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka RenderFarm j.s.a., so sídlom: Popradská 82, 040 01 Košicemestská časť Západ, IČO: 50 720 872 vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 31K/31/2019 oznamuje, že
prvá schôdza veriteľov zvolaná na deň 23.03.2021 (utorok) o 14,00 hod. sa z dôvodu spočívania lehôt podľa
§ 8 zákona č. 9/2021 Z.z. - zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou
pandémie ochorenia COVID-19 presúva na nový termín, a to na deň 30.04.2021 (piatok) o 13,00 hod.
Prvá schôdza veriteľov sa uskutoční v správcovskej kancelárii na Thurzovej č. 6, 040 01 Košice s nasledovným
programom:
1. prezentácia, otvorenie;
2. správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze;
3. správa o stave majetku úpadcu;
4. voľba zástupcu veriteľov;
5. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR;
6. rôzne.
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby aktuálny výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
spolu s dokladom totožnosti. Zúčastnení veritelia sú povinní dodržiavať aktuálne opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva v súvislosti s chorobou COVID-19 a sú povinní preukázať sa negatívnym testom, nie starším ako 48
hodín alebo preukazom o očkovaní. Taktiež sú veritelia povinní vstupovať do správcovskej kancelárie len
s respirátorom.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K013179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bokolová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 7/13, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/283/2020 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/283/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15 , 040 01 Košice, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S937 (ďalej len „správca“) ako správca dlžníka Moniky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bokolovej, narodenej 13.8.1967, trvalo bytom Obchodná 7/13, 078 01 Sečovce, podnikajúcej pod obchodným
menom Monika Bokolová, s miestom podnikania Obchodná 13/7, 078 01 Sečovce, IČO 40 384 772, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 1.1.2016 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167n ods. 1
druhej vety a ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného súboru nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
194/2020 zo dňa 8.10.2020 (K073835).
Číslo
zložky
2
3
4
5

Číslo
súpisovej LV
2477
2477
2477
2477

Katastrálne Parcela registra „C“ Výmera
územie
číslo
(m2)
Sečovce
Sečovce
Sečovce
Sečovce

3748
3760
3761
3762

1539
856
349
255

Spoluvlastnícky
dlžníka
1/1
1/1
1/1
1/1

podiel Druh
pozemku
Orná pôda
Záhrada
Vinica
Orná pôda

Súpisová hodnota
v €
1 500,- €
500,- €
500,- €
500,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor majetku v stave v akom sa nachádzajú, t. j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady súboru Nehnuteľností. Predmetom verejného ponukového konania sú
Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie je možné dohodnúť so správcom e mailom na adrese:
akpavlov@akpavlov.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Boloková – NEHNUTEĽNOSTI NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, pričom končí pätnástym (15) kalendárnym dňom. V prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný
deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli 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 (elektronicky do schránky správcu, poštou alebo osobne doručiť do
podateľne na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Pavlov, Mlynárska č. 15, 040 01
Košice-Juh) najneskôr v posledný deň určený v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu a súčasne
s ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., č. ú. IBAN: SK40
0900 0000 0051 7545 9115 zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za súbor Nehnuteľnosti (t. j. celú
ponúkanú kúpnu cenu), ktorá nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty súboru Nehnuteľností.
Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej
osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením
„ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Bokolová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom
rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako
oneskorenú. Záväzná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

203

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, následne v
lehote pätnásť (15) kalendárnych dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou zálohou ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v mene EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie zálohy ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty súboru
Nehnuteľností. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu. Správca po
vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania. Neúspešným
záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote desiatich (10) kalendárnych dní od
vyhodnotenia predložených cenových ponúk. 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 pätnástich (15) kalendárnych dní
od skončenia ponukového konania.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom kúpnej zmluvy, ako aj ostatné náklady spojené s
prevodom vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez uvedenia
dôvodu.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka.
V Košiciach, dňa 8.3.2021
JUDr. Vladimír Pavlov, správca

K013180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lejko Bartolomej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 2348 / 5, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/207/2020 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/207/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
JUDr. Miroslav Vereb, správca dlžníka: Bartolomej Lejko, nar.: 14.09.1963, bytom: Jánošíková 2348/5, 040 01
Košice, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/207/2020 zo dňa 25.05.2020,
po splnení rozvrhu výťažku, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí. Zverejnením
tohto
oznámenia
v
Obchodnom
vestníku
sa
konkurz
zrušuje.
V
JUDr. Miroslav Vereb, správca

Košiciach

12.03.2021

K013181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: S.P.Q.R. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská 10/B, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 577 057
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka 69 301,32 Eur. Nevrátenie časti peńažného depozitu nájomného po skončení nájomnej
zmluvy dlžníkom Business Center Moldavská a.s. Košice , IČO 36 771 970.

K013182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eleonóra Majorošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 199/117, 076 05 Brehov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/33/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/33/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh výťažku konkurznej podstaty
v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka: Ing. Eleonóra Majorošová, nar. 09.03.1969, bytom
Hlavná 199/117, 076 05 Brehov, podnikajúca pod obchodným menom: Ing. Eleonóra Majorošová,
s miestom podnikania: Hlavná 199, 076 05 Brehov, IČO: 35574755, ustanovený uznesením Okresného súdu
Košice I sp. zn. 31OdK/33/2020 zo dňa 04.02.2020, po speňažení konkurznej podstaty a po zistení, že neeviduje
žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý, pripravil rozvrh výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
Všeobecná časť
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 31OdK/33/2020 zo dňa 04.02.2020 vo veci
navrhovateľa - dlžníka: Ing. Eleonóra Majorošová, nar. 09.03.1969, bytom Hlavná 199/117, 076 05 Brehov,
podnikajúca pod obchodným menom: Ing. Eleonóra Majorošová, s miestom podnikania: Hlavná 199, 076
05 Brehov, IČO: 35574755, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3,
040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, zbavil
dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené
v konkurze. Za správcu podstaty ustanovil JUDr. Oľgu Kmeťovú, CSc., so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01
Košice, zn. správcu S762.
Podľa ustanovenia § 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína konkurz.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
V okolnostiach prípadu konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 11.02.2020 (uznesenie okresného súdu sp.
zn.: 31OdK/33/2020 zo dňa 04.02.2020 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 27/2020 z 10.02.2020 (§ 199
ods. 9 ZKR).
V súlade s § 85 ods. 2 ZKR správca podstaty bezodkladne po vyhlásení konkurzu zverejnil v Obchodnom
vestníku č. 34/2020 z 19.02.2020 oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu.
V Obchodnom vestníku č. 34/2020 z 19.02.2020 správca podstaty v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní zverejnil informáciu o vyhlásení konkurzu
vo vzťahu k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt, bydlisko a sídlo nie sú známe z dokumentov dlžníka
a vyzval ich na prihlásenie pohľadávok.
V Obchodnom vestníku č. 34/2020 z 19.02.2020 správca podstaty v zmysle § 32 a § 167l ZKR zverejnil bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu.
II.
Zoznam pohľadávok konkurzných veriteľov
V základnej prihlasovacej lehote do 45-dní od vyhlásenia konkurzu, t. j. do 27.03.2020 boli správcovi podstaty na
adresu jeho kancelárie doručené prihlášky dvoch konkurzných veriteľov, a to:
1. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752
výška prihlásených 3 nezabezpečených pohľadávok v sume celkom 4 896,86 EUR
2. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004
výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky v sume 50 679,63 EUR
Celkovo veritelia v základnej prihlasovacej lehote prihlásili nezabezpečené pohľadávky v celkovej výške
55 576,49 EUR.
Uvedené pohľadávky veriteľov správca podstaty zapísal do zoznamu pohľadávok a veriteľom vydal potvrdenie
o tejto skutočnosti. Súčasne po preskúmaní náležitostí podaných prihlášok správca podstaty prihliadol na všetky
prihlášky veriteľov.
Podľa § 167m ods. 3 ZKR správca môže zvolať schôdzu veriteľov, ak to považuje za potrebné. Vzhľadom k tomu,
že prihlásení veritelia neprejavili záujem stať sa zástupcom veriteľov v predmetnom konkurze, správca podstaty
v zmysle § 167m ods. 2 ZKR postupoval v konkurze bez zástupcu veriteľov a schôdzu veriteľov nezvolal.
III.
Súpis majetku konkurznej podstaty a jeho speňažovanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V súlade s § 167j ZKR na základe preskúmania pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
poskytnutých súčinností príslušných orgánov, správca podstaty v zákonom stanovenej lehote dňa 11.04.2020
vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý zverejnil v Obchodnom vestníku č. 82/2020 z 29.04.2020.
Speňažovanie súboru nehnuteľného majetku zapísaného do všeobecnej podstaty v ponukovom konaní
V súlade s ust. § 167n ods. 1, druhá veta, v spojení s ust. § 167p ods. 1 ZKR správca podstaty vyhlásil 1. kolo
ponukového konania na predaj súboru nehnuteľného majetku v podielovom spoluvlastníctve dlžníka, ktorý bol
zaradený do všeobecnej podstaty, v zmysle oznamu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 82/2020 z
29.04.2020.
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka správca podstaty zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 197/2020 z 13.10.2020 pod K074497.
Dňa 29.10.2020 o 15.00 hod sa v kancelárii správcu uskutočnilo otváranie obálok s ponukami. V stanovenej
lehote do 26.10.2020 boli do kancelárie správcu doručené 2 ponuky záujemcov v zapečatených obálkach.
1. cenová ponuka na súbor nehnuteľného majetku bola predložená záujemcom BAMARA s.r.o., Pod
Brehom 221/51, 076 05 Brehov, IČO: 36 760 901, v sume 3 100,00 EUR. Záujemca dňa 22.10.2020
uhradil na účet konkurznej podstaty č. SK76 0900 0000 0051 4426 8893 v Slovenskej sporiteľni, a.s.
zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v sume 3 100,00 EUR.
2. cenová ponuka na súbor nehnuteľného majetku bola predložená záujemcom Spoločnosť pre dobre
spravovanú samosprávu, Občianske združenie, Poštová 3704/3, 075 01 Trebišov, IČO: 52177611,
v sume 3 517,42 EUR. Záujemca dňa 23.10.2020 uhradil na účet konkurznej podstaty č. SK76 0900
0000 0051 4426 8893 v Slovenskej sporiteľni, a.s. zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v sume
3 517,42 EUR.
V zmysle záväzného pokynu sa víťazom ponukového konania stane ten účastník, ktorý splní ponukové
podmienky a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Správca podstaty zistil, že najvyššiu kúpnu cenu za súbor nehnuteľných vecí 2 517,42 EUR predložil záujemca
Spoločnosť pre dobre spravovanú samosprávu, Občianske združenie, Poštová 3704/3, 075 01 Trebišov, IČO:
52177611.
Z otvárania obálok správca podstaty vyhovil úradný záznam:
V zmysle § 167r ods. 2 ZKR oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania. O práve oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty v zmysle § 167r ZKR boli záujemcovia poučení v podmienkach I. kola ponukového konania.
Rovnako správca podstaty informoval a podrobne poučil dlžníka o práve oprávnenej osoby vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty so súhlasom dlžníka v zmysle ust. § 167r ods. 2 a nasl. ZKR, o čom vyhotovil úradný
záznam zo dňa 30.10.2020.
Dlžník prehlásil, že využíva svoje právo udeliť oprávnenej osobe súhlas s vykúpením majetku z konkurznej
podstaty za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní v zmysle ustanovenia § 167r ods. 2 ZKR a potvrdil, že udeľuje
oprávnenej osobe podľa § 167r ods. 4 ZKR - dcére Viktórii Majorošovej, rod. Majorošovej, nar. 02.02.1997,
bytom Hlavná 199/117, 076 05 Brehov, súhlas s vykúpením súboru nehnuteľného majetku v kat. úz. Brehov
ponúkaného v I. kole ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku č. 197/2020 z 13.10.2020 pod
K074497, za cenu 3 517,42 EUR dosiahnutú v I. kole ponukového konania. Uvedenú sumu 3 517,42 EUR
oprávnená osoba zložila dňa 30.10.2020 na účet uvedený v ponukovom konaní.
V intenciách uvedenej právnej skutočnosti a v zmysle podmienok I. kola ponukového konania zverejnených
v Obchodnom vestníku č. 197/2020 z 13.10.2020 pod K074497 správca podstaty konštatoval, že záujemca
Spoločnosť pre dobre spravovanú samosprávu, Občianske združenie, Poštová 3704/3, 075 01 Trebišov, IČO:
52177611, ako aj záujemca BAMARA s.r.o., Pod Brehom 221/51, 076 05 Brehov, IČO: 36 760 901, boli týmto
vyhodnotení ako neúspešní záujemcovia vo vyššie uvedenom ponukovom konaní. V súlade s podmienkami
ponukového konania im správca vrátil vložené sumy.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Listom zo dňa 30.10.2020 správca podstaty neúspešným uchádzačom oznámil vyhodnotenie I. kola ponukového
konania.
V Obchodnom vestníku č. 247/2020 z 23.12.2020 správca podstaty zverejnil oznam o vyhodnotení I. kola
ponukového konania na predaj súboru nehnuteľného majetku. Následne správca dňa 05.01.2021 vyhotovil kúpnu
zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a dňa 18.01.2021 doručil Okresnému úradu Trebišov,
odboru katastrálnemu návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dlžníka do katastra
nehnuteľností v prospech nadobúdateľky.
Okresný úrad Trebišov, katastrálny odbor, rozhodnutím č. V 63/2021 zo dňa 03.02.2021 povolil vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteností ku dňu 03.02.2021.
Speňažovanie hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
V súlade s § 167p ods. 1 ZKR správca vykonal v Obchodnom vestníku č. 197/2020 z 13.10.2020 pod č. K 074498
zverejnenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku – motorového vozidla patriaceho
do majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 82/2020
z 29.04.2020
V rámci I. kola ponukového konania bola osobne doručená dňa 23.10.2020, teda v stanovenej 10-dňovej
lehote odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku, do kancelárie
správcu jedna záväzná ponuka fyzickej osoby Martin Sinai, bytom Hlavná 92/60, 076 05 Brehov, na kúpu vyššie
uvedeného motorového vozidla zapísaného vo všeobecnej podstate, za kúpnu cenu vo výške 100% súpisovej
hodnoty motorového vozidla, t. j. 500,00 EUR.
V Obchodnom vestníku č. 247/2020 z 23.12.2020 správca podstaty zverejnil oznam o vyhodnotení I. kola
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku. Následne správca dňa 05.01.2021 vyhotovil kúpnu zmluvu
o prevode vlastníckeho práva k predmetnému motorovému vozidlu na nadobúdateľa.
V Obchodnom vestníku č. 4/2021 z 08.01.2021 správca v zmysle § 167u ods. 1 ZKR oznámil zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasne uviedol, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
rozvrh výťažku dotknutý.
IV.
Rozvrhová časť
Celková suma výťažku z majetku všeobecnej podstaty: 4 017,42 EUR
Celková suma nákladov konkurzu : 1 165,00 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov : 2 852,42 EUR

1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty dlžníka:
► výťažok zo speňaženia súboru nehnuteľného majetku v kat. území Brehov, Kucany,
v ponukovom konaní v sume 3 517,42 EUR
► výťažok zo speňaženia hnuteľného majetku - osobného motorového vozidla zn. PEUGEOT
206; v ponukovom konaní v sume 500,00 EUR
2. Špecifikácia nákladov konkurzu :
► poštovné v sume 29,50 EUR
► kolky v sume 66,00 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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► notárske poplatky v sume 39,04 EUR
► paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) vyhl. č. 665/2005
Z. z. za obdobie II/2020 až III/2021 á 30 EUR, celkom 420,00 EUR
► odmena správcu z výťažku podľa § 22 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z. v sume 589,74 EUR
► súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 5,72 EUR
► predpokladané náklady správcu do zrušenia konkurzu (do ukončenia konkurzu správca
predpokladá náklady - bankové popl. (prevody veriteľom, súdu á 5,00 EUR) v sume 15,00
EUR
Výpočet odmeny správcu z výťažku :
·

·

podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za speňaženie súboru nehnuteľného majetku v sume celkom
3 517,42 EUR patrí správcovi odmena 16 % zo sumy výťažku do 330 EUR, čo činí 52,80 EUR + 15 % zo
sumy výťažku nad 330 EUR do 3 330 EUR, čo činí 450,00 EUR + + 14 % zo sumy výťažku nad 3 330
EUR do 3 430,54 EUR, čo činí 14,08 EUR spolu 516,88 EUR. Suma 3 430,54 EUR je vypočítaná ako
rozdiel sumy výťažku 3 517,42 EUR a sumy 86,88 EUR (podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. suma
86,88 EUR predstavuje náklady speňaženia - kolok 66,00 EUR + notárske poplatky 20,88 EUR).
podľa § 20 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za speňaženie hnuteľného majetku v sume 500,00 EUR
patrí správcovi odmena 16 % zo sumy výťažku do 30 EUR, čo činí 4,80 EUR + 15 % zo sumy výťažku
nad 30 EUR do 330 EUR, čo činí 45,00 EUR + 14 % zo sumy výťažku nad 330 EUR do 494,74 EUR, čo
činí 23,06 EUR, spolu 72,86 EUR. Suma 494,74 EUR je vypočítaná ako rozdiel sumy výťažku 500,00
EUR a sumy 5,26 EUR (podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. suma 5,26 EUR predstavuje náklady
speňaženia - náklady na prevod vlastníckeho práva k MV – overenie uznesenia OS o vyhlásení konkurzu
a ustanovení správcu k prepisu motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte)

Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 2 nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky
prihlásili v súlade so ZKR. Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú všetky prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
v rozsahu 5,1324 %.

Nezabezpečený veriteľ

Suma
nezabezpečených
v€

prihlásených Suma
pohľadávok nezabezpečených
v€

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.,
Pribinova 25,
4 896,86
824
96Bratislava
IČO: 35 792 752
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.,
Bajkalská
30,
50 679,63
829
48
Bratislava
IČO: 31 335 004
55 576,49

Rozvrh
uznaných
Uspokojenie
%
uspokojenia
pohľadávok
nezabezpečeného
veriteľa
veriteľa
v€

4 896,86

5,1324

251,33

50 679,63

5,1324

2 601,09

55 576,49

2 852,42

Správca týmto súčasne vyzýva veriteľov na oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu na úhradu súm,
pripadajúcich na uspokojenie ich pohľadávok podľa zverejneného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty, a to
písomne na adresu sídla správcu: Mlynská 27, 040 01 Košice, alebo prostredníctvom e-mailu:
kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty
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K013183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: XYLO ENERGY s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 14 / 0, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 210 989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30R/1/2019 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30R/1/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Žoldoš, správca majetku úpadcu XYLO ENERGY s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 14, 045 01
Moldava nad Bodvou, IČO: 46 210 989, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod
spisovou značkou 30R/1/2019 týmto vyhlasuje
PONUKOVÉ KONANIE
I. PREDMET SPEŇAŽENIA
Predmetom speňaženia je podnik úpadcu XYLO ENERGY s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 14, 045 01 Moldava
nad Bodvou, IČO: 46 210 989, ktorý pozostáva z majetku zaradeného do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. a taktiež z majetku zaradeného do súpisu všeobecnej
podstaty v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I pod spisovou značkou 30R/1/2019.
Podnik úpadcu pre účely speňaženia pozostáva z nasledovných súpisových zložiek majetku, ktoré sú zaradené
do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., ďalej zaradené do súpisu
všeobecnej podstaty, ako aj ďalšie k nim patriace a s nimi súvisiace práva a povinnosti patriace k podniku
úpadcu, a to konkrétne:
NEHNUTEĽNOSTI
Súpisové zložky číslo 1, 2, 3, 4 súpisu oddelenej podstaty OTP Banka Slovensko, a.s. (Obchodný vestník číslo
117/2020 zo dňa 19.06.2020)
HNUTEĽNÉ VECI
Súpisová zložka číslo 5 súpisu oddelenej podstaty OTP Banka Slovensko, a.s. (Obchodný vestník číslo 117/2020
zo dňa 19.06.2020)
Súpisová zložka číslo 1 súpisu všeobecnej podstaty (Obchodný vestník číslo 98/2020 zo dňa 25.05.2020)
POHĽADÁVKY
Súpisové zložky oddelenej podstaty OTP číslo 6 až číslo 10 (Obchodný vestník číslo 15/2021 zo dňa 25.01.2021).
Predmetom speňažovania podniku nie sú pohľadávky úpadcu zaradené do súpisu oddelenej podstaty OTP Banka
Slovensko, a.s. pod číslami 11, 12 a 13.
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI PATRIACE K PODNIKU ÚPADCU
K podniku úpadcu patria aj práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí orgánov verejnej správy ako aj práva
a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, ktoré sa týkajú podniku úpadcu ako aj súpisových zložiek
majetku, ktoré sú predmetom speňaženia. Podrobný zoznam právnych úkonov a rozhodnutí orgánov verejnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku, ktoré sú predmetom speňaženia. Podrobný zoznam právnych úkonov a rozhodnutí orgánov verejnej
správy je uvedený v podrobných podmienkach o predmete speňaženia.
Všetky vyššie uvedené majetkové práva úpadcu tvoria spolu podnik úpadcu (ďalej aj len ako „podnik“),
ktorého speňaženie je predmetom tohto ponukového konania.
II. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Lehota na predkladanie ponúk je 60 dní, pričom lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
III. 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, pričom táto ponuka musí byť zabezpečeným veriteľom ako aj zástupcom veriteľov odsúhlasená
záväzným pokynom;
správca na požiadanie doručí emailom prípadným záujemcom na základe požiadaviek záujemcu všetky
informácie o predmete speňaženia (najmä znalecké posudky, fotografie a výšku nájomného podľa
nájomnej zmluvy 1 a nájomnej zmluvy 2, rozhodnutia a potvrdenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
ktoré sa vzťahujú na majetok úpadcu);
záujemca bude povinný zložiť zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 10.000,00 EUR na účet
správcu, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK20 0900 0000 0051 7186 5722, pričom zábezpeka
musí byť na účet správcu pripísaná najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk;
záujemca bude povinný uzatvoriť zmluvu o predaji podniku úpadcu do 30 dní odo dňa doručenia výzvy
správcu na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku úpadcu, ktorej návrh správca na požiadanie predloží
záujemcom, ktorí o to požiadajú emailom počas lehoty na predkladanie ponúk;
uzatvorenie zmluvy o predaji podniku úpadcu s úspešným záujemcom podlieha konečnému súhlasu
dotknutého zabezpečeného veriteľa a zástupcu veriteľov;
zabezpečený veriteľ a zástupca veriteľov si vyhradzuje právo na odmietnutie všetkých ponúk;
všetci záujemcovia, ktorí v ponukovom konaní podajú ponuky, budú podanými ponukami viazaní v lehote
60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk;
každý záujemca musí spolu s písomnou ponukou doručiť správcovi aj podpísaný návrh dohody
o zmluvnej pokute vo výške 10.000,00 EUR (výška zloženej zábezpeky) pre prípady uvedené v návrhu
dohody o zmluvnej pokute, ktorý správca doručí na požiadanie záujemcovi emailom spolu s podrobnými
podmienkami ponukového konania;
úspešný záujemca znáša všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k podniku ako aj
s nadobudnutím práv a povinností spojených s podnikom úpadcu;
úspešný záujemca preberá ako nadobúdateľ podniku všetky práva a záväzky spojené s vlastníctvom
podniku ako aj všetky záväzky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

IV. NÁLEŽITOSTI PONUKY A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Písomná ponuka záujemcu musí byť doručená v stanovenej lehote, a to písomne alebo osobne v zalepenej
obálke s označením („XYLO ENERGY – PONUKOVÉ KONANIE – PODNIK“) do sídla kancelárie správcu: JUDr.
Peter Žoldoš, správca, Žriedlová 3, 040 01 Košice.
Všetky podrobné podmienky ponukového konania budú doručené emailom každej osobe, ktorá u správcu prejaví
záujem sa zúčastniť na ponukovom konaní. Záujemcovia môžu správcu požiadať o doručenie podrobných
podmienok speňažovania spolu s návrhom dohody o zmluvnej pokute, a to emailom na adrese: zoldos@zoldos.sk
V. OHLIADKA
V lehote na predkladanie ponúk sa uskutočnia dve ohliadky podniku, so stretnutím záujemcov o ohliadku na
adrese Budulovská 33, 045 01 Moldava nad Bodvou, a to v nasledovných termínoch:
03.05.2021 o 9:00 hodine;
10.05.2021 o 9:00 hodine.
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JUDr. Peter Žoldoš, správca

K013184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Fandák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Juh 17, 040 17 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/363/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Duhoň, správca dlžníka : Jozef Fandák, nar. 09.06.1952, trvale bytom Košice-Juh, 040 17 Koišce-Juh,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" )
oznamuje:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 05.10.2020, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR ), v súlade s ustanovením § 167 v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Jozef Fandák, nar. 09.06.1952, trvale bytom Košice-Juh, 040 17
Košice-Juh sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Jozef
Fandák, nar. 09.06.1952, trvale bytom Košice-Juh, 040 17 Košice-Juh, uznesením Okresného súdu Košice I.
č.k. 26 OdK/363/2020 zo dňa 30.11.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 234/2020 dňa 04.12.2020, v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e.
V Košiciach 12.03.2021

Ing. Peter Duhoň, správca

K013185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Tanyasiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kisdyho 183/1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/385/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ako konkurzný správca dlžníka : Timea Tanyasiová , nar. 15.09.1992, trvale bytom, Kisdyho 183/1, 040 01
Košice-Sever, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa, 07.01.2021, č.k. 31 OdK/385/2020,
týmto v zmysle § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (
ďalej len ZKR ) zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnej podstaty:
- Žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Ing. Peter Duhoň, správca

K013186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MENA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 10, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 687 491
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/9/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/9/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, správca podstaty úpadcu MENA
a.s., Bernolákova 10, 040 11 Košice, IČO: 31 687 491, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 02.03.2021 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa :

Slovenská republika – Daňový úrad Košice
Železničná 1, 041 90 Košice
IČO: 424995000018

Prihlásená pohľadávka celkom: 130 782,80 EUR

Správca v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň
zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty

K013187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budimír 117, 044 43 Budimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1947
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/252/2020 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/252/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca dlžníka: úpadcu Elena Tóthová, narodená 01.10.1947, bytom
Budimír 117, 044 43 Budimír, týmto v súlade s ustanovením §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Dôvod
zápisu

Pozemok

Dátum
zápisu

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/51696 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom
§
167h
1. území: Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2312 o výmere
12.03.2021
ods. 1 ZKR
3824 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/72 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území:
§
167h
2. Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 1383/2 o výmere
12.03.2021
ods. 1 ZKR
2927 m2 druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/72 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území:
§
167h
3. Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2326/10 o výmere
12.03.2021
ods. 1 ZKR
5776 m2 druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/72 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území:
§
167h
4. Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2361/13 o výmere
12.03.2021
ods. 1 ZKR
3345 m2 druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/72 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území:
§
167h
5. Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2329/9 o výmere
12.03.2021
ods. 1 ZKR
5494 m2 druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/72 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území:
§
167h
6. Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2363/10 o výmere
12.03.2021
ods. 1 ZKR
8417 m2 druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/72 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území:
§
167h
7. Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2371/1 o výmere
12.03.2021
ods. 1 ZKR
8135 m2 druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/51696 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom
§
167h
8. území: Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2313/1
12.03.2021
ods. 1 ZKR
o výmere 27113 m2 druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/51696 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom
§
167h
9. území: Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2310
12.03.2021
ods. 1 ZKR
o výmere 268386 m2 druh pozemku: lesné pozemky
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/51696 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom
§
167h
10. území: Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2311/1
12.03.2021
ods. 1 ZKR
o výmere 1216157 m2 druh pozemku: lesné pozemky
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/51696 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom
§
167h
11. území: Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2313/3
12.03.2021
ods. 1 ZKR
o výmere 66357 m2 druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/51696 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom
§
167h
12. území: Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2311/2
12.03.2021
ods. 1 ZKR
o výmere 64029 m2 druh pozemku: lesné pozemky
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/51696 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom
§
167h
13. území: Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2313/4
12.03.2021
ods. 1 ZKR
o výmere 921 m2 druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/51696 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom
§
167h
14. území: Haniska, obci: Haniska, okres: Košice - okolie, parcela registra ,,E“ parc.č.: 2313/2
12.03.2021
ods. 1 ZKR
o výmere 47329 m2 druh pozemku: orná pôda

Súpisová
hodnota
0,29 EUR

18,62 EUR

36,74 EUR

21,27 EUR

34,31 EUR

52,92EUR

50,84 EUR

8,39 EUR

10,38 EUR

47,00 EUR

2,05 EUR

2,47 EUR

0,03 EUR

1,46 EUR

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, 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

214

Obchodný vestník 52/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2021

K013188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Martin Kudelas, podnikajúci pod obchodným
menom: Martin Kudelás - MIKEY FIRESTOP, s
miestom podnikania: Vrbnica 75, 072 16 Hatalov,
IČO: 33 888 710, s pozastavenou činnosťou
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbnica 75, 072 16 Hatalov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bc. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/270/2020 S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/270/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie ponukového konania
JUDr. Bc. Filip Balla, správca majetku dlžníka: Martin Kudelas, narodený: 08.12.1977, bytom: Vrbnica 75, 072 16
Hatalov, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Kudelás - MIKEY FIRESTOP, s miestom podnikania:
Vrbnica 75, 072 16 Hatalov, IČO: 33 888 710, s pozastavenou činnosťou, v konkurznej veci vedenej na Okresnom
súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/270/2020, týmto vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
1) Kolo: Tretie
2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na predaj:
Súpisová zložka č. 6
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti ALENA KUDELASOVÁ, s.r.o., so sídlom 76 Vrbnica 072 16,
IČO: 46 822 496, vo výške 2.500,- Eur pri základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti 5.000,- Eur (podiel
2500/5000).
Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 30667/V
Deň zapísania majetku: 24.08.2020
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 2.500,- EUR
Súpisová zložka č. 7
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti MIKEY Firestop, s.r.o., so sídlom 76 Vrbnica 072 16, IČO: 46
112 791, vo výške 3.000,- Eur pri základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti 5.000,- Eur (podiel 3000/5000).
Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 27461/V
Deň zapísania majetku: 24.08.2020
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 3.000,- EUR
3) Lehota na predkladanie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
4) Podmienky ponukového konania: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy za ponúkaný majetok do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Záujemca – fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca – právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri
úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu - fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby a spisovú
značku konania.
5) Číslo bankového účtu správcu: účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK63 0900 0000 0051 5945
5253.
6) Informácie pre záujemcov: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak
sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
V Košiciach dňa 12.03.2021
JUDr. Bc. Filip Balla, správca

K013189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Tolvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolník 386, 055 66 Smolník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/53/2020 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Miroslav Tolvaj, narodený : 12.03.1955, bytom : Smolník 386, 055 66 Smolník týmto v súlade s
druhou vetou ust. § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na
predaj majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku
č.2, ktorý bol dňa 10.03.2021 zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 47/2021, K012017 ( ďalej
len „predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
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povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v konkurze ani v obdobnom konaní
podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je
najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „ sp.zn.:
31OdK/53/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 31OdK/53/2020 “.
7. Ďalej sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripísaná na bankový účet Správcu podstaty IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s., s poznámkou „ 31OdK/53/2020 “ ako identifikačnom údaji platby :
- záloha vo výške 66,--EUR na správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k
nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností,
- záloha vo výške 10,--EUR za notárske poplatky súvisiace s overením podpisu Správcu podstaty a ďalšie
náklady súvisiace s ponukovým konaním.
Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí aby v prípade, ak bude v ponukovom konaní
úspešný, Správca podstaty uhradil z týchto záloh tieto náklady.
8. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
A.) presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi
uviesť meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, elektronický
podpis, pri fyzickej osobe podnikateľovi uviesť obchodné meno, miesto podnikania, IČO, výpis so
živnostenského registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní a elektronický podpis; pri právnickej
osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako
30 dní, elektronický podpis,
B.) presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným
vyjadrením,
C.) presné označenie ponukového konania,
D.) presné označenie predmetu ponukového konania,
E.) označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu spolu so zálohami poľa bodu 7.
podmienok ponukového konania, prípadne na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20%
zmluvnú pokutu spolu so zálohami poľa bodu 7. podmienok ponukového konania,
F.) ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského
jazyka,
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G.) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa nižšie uvedeného bodu tohto ponukového konania.
9. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
10. Vypratanie predmetu ponukového konania a úhradu všetkých poplatkov je povinný zabezpečiť na vlastné
náklady úspešný záujemca, s ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
11. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční bez zbytočného odkladu od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Od otvorenia doručených ponúk dôjde bez zbytočného odkladu
ku vyhodnoteniu ponukového konania.
12. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, Správca podstaty si však vyhradzuje právo odmietnúť ponuku so zjavne
nízkou kúpnou cenou.
13. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť a doručiť Správcovi podstaty príslušnú zmluvu v
lehote určenej Správcom podstaty, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej
kúpnej ceny. Správca podstaty v takom prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty spolu so
zálohami podľa bodu 7. podmienok ponukového konania tomuto záujemcovi na ním označený bankový
účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy. Podaním ponuky do
ponukového konania záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania, súhlasí so
zmluvnou pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
14. Neúspešnému záujemcovi Správca podstaty vráti na ním označený bankový účet zálohu na ponúknutú
kúpnu cenu spolu so zálohami podľa bodu 7. podmienok ponukového konania cenu do 20 pracovných dní
od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
15. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
16. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.
17. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi podstaty JUDr. Ivete Petejovej ako prevádzkovateľovi
osobných údajov v konkurznom konaní sp.zn.: 31OdK/53/2020 súhlas so spracovaním osobných údajov
na účel ponukového konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom v tomto
ponukovom konaní, na dobu neobmedzenú, pričom tento súhlas je záujemca povinný uviesť vo svojej
ponuke. Záujemca má právo tento súhlas odvolať.

K013190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Szabóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 514/45, 0411 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kamenická
Sídlo správcu:
Tajovského 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/284/2020 S1975
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/284/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca JUDr. Katarína Kamenická dlžníka: Margita Szabóová, nar. 06.08.1952, bytom: Ružová 514/45, 040 11
Košice oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Margita Szabóová, nar. 06.08.1952, bytom: Ružová 514/45,
040 11 Košice, sp. zn. 32OdK/284/2020, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii končí, nakoľko v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 13.03.2021

JUDr. Katarína Kamenická, správca

K013191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Šimon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudná 293, 048 01 Rudná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kamenická
Sídlo správcu:
Tajovského 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/298/2020 S1975
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/298/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Katarína Kamenická, správca dlžníka Ladislav Šimon, narodený: 01.08.1968, bytom: Rudná
293, 048 01Rudná, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Šimon – STAND, s miestom podnikania:
Rudná 293, 048 01 Rudná, IČO: 37 342 754, sp. zn.: 26OdK/298/2020 na účely speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku
dlžníka :

nehnuteľnosti
1. Motorové vozidlo – príves nákladný, r.v. 2006, Ev.č. RV583YC

Dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR

Dátum zápisu
14.12.2020

Súpisová hodnota
200 EUR

Nehnuteľnosti vedené pod por. č. 1 sa predávajú samostatne v zmysle § 167n:
1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku dlžníka:
·
·

·
·
·

·

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, výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, podpis štatutárneho
(nych) zástupcu (cov) právnickej osoby)
musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Katarína
Kamenická, Tajovského 17, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie –
Ladislav Šimon, – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 29.03.2021 vrátane (do 15.00 hodiny). Včas doručené
ponuky na adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým
číslom
musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej
100 % z
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 3 tohto pokynu

2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť
v prospech účtu úpadcu vedeného Fio banke, č. účtu : IBAN: SK6983300000002301772185, Variabilný symbol:
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0003, zálohu vo výške najmenej 100 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej ponuky. Prílohou
písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie
zálohy. Táto záloha bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.

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

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

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

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

8. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj zástupcu veriteľov, resp. ním povereného
zástupcu, dňa 30.03.2021 o 10.00 hodine.

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

10. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

11. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky až
po doplatení celej kúpnej ceny. Ak víťaz ponukového konania v lehote určenej správcom nezaplatí kúpnu cenu,
na víťaznú ponuku sa neprihliada.

JUDr. Katarína Kamenická, správca
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K013192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Žembera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kamenická
Sídlo správcu:
Tajovského 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/233/2020 S1975
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/233/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Katarína Kamenická dlžníka: Ing. Peter Žembera, narodený: 01.10.1953, bytom: Rastislavova 6,
040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Žembera - MAGNUM, s miestom podnikania:
Zupkova 7, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 34 411 518, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
08.01.2011 oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Ing. Peter Žembera, narodený: 01.10.1953, bytom:
Rastislavova 6, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Žembera - MAGNUM, s miestom
podnikania: Zupkova 7, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 34 411 518, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 08.01.2011, sp. zn. 32OdK/233/2020, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 13.03.2021
JUDr. Katarína Kamenická, správca

K013193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vasil Pilipčuk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viedenská 11, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kamenická
Sídlo správcu:
Tajovského 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdS/11/2020 S1975
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdS/11/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Katarína Kamenická, správca dlžníka PILIPČUK Vasil (07.01.1975), Viedenská 2644, 04013 KošiceSídlisko Ťahanovce, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Tajovského 17, 040 01 Košice, počas
stránkových hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu
katarina.kamenicka@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0948293945
V Košiciach, dňa 13.03.2021
JUDr. Katarína Kamenická, správca
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K013194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hambalková Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudová 245 / 3, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/47/2021 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/47/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Baulovič, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej konkurznej
veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Kupeckého 4, 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:
baulovic@baulovic.sk.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K013195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hambalková Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudová 245 / 3, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/47/2021 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/47/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Baulovič, správca, so sídlom kancelárie správcu: Kupeckého 4, 040 01 Košice, 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: SK33 0900 0000 0051 5858 6673.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K013196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hambalková Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudová 245 / 3, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
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Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/47/2021 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/47/2021
Druh podania:
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: 12.03.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K013197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poznán Zsolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúhová 4149 / 3, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/378/2020 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/378/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Juraj Špirko, správca so sídlom kancelárie Nerudova 6, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Zsolt Poznán, nar. 19.03.1980, bytom Dúhová 4149/3, 048 01 Rožňava týmto oznamuje, že po
preskúmaní majetku dlžníka vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“) správca zistil, že v konkurze
nie je dostatok majetku, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil
podľa ust. § 167v 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 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Juraj Špirko - správca

K013198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harasty Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičarovce 156, 076 71 Čičarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
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Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/317/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/317/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
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