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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

K013199
Spisová značka: 3K/16/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: L2media, s.r.o., so sídlom
Čajakova 18, 811 05 Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Konventná 6, 81103
Bratislava, zn. správcu: S 1364, rozhodol uznesením č. k. 3K/16/2014-742 zo dňa 21.12.2020 o povolení vstupu
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 30 807 484, do
konkurzného konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.01.2021.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2021
Mgr. Ing. Nikola Lukáčová, vyšší súdny úradník
K013200
Spisová značka: 27K/44/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vino via s.r.o. , so sídlom Ul. 29. augusta 5, 811 08
Bratislava, IČO: 47 154 586o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vino via s.r.o. , so sídlom Ul. 29.
augusta 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47 154 586 takto
rozhodol
Súd konkurzné konanie voči dlžníkovi: Vino via s.r.o. , so sídlom Ul. 29. augusta 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47 154
586 zastavuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) na súde, proti ktorého
rozhodnutiu smeruje. Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Bratislava I dňa 5.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K013201
Spisová značka: 37K/65/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - úpadcu : BGN, s.r.o. v likvidácii, Hálkova 11, 831 03
Bratislava, IČO: 31 372 619, konajúceho prostredníctvom likvidátora: Ing. Peter Botek, Račianska 33, 831 02
Bratislava, správcom úpadcu ktorého je: LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, značka správcu S1755 o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 256 184, značka správcu S1755 paušálnu odmenu vo výške 2760,00 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uznesenie 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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Okresný súd Bratislava I dňa 11.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K013202
Spisová značka: 37K/65/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - úpadcu : BGN, s.r.o. v likvidácii, Hálkova 11, 831 03
Bratislava, IČO: 31 372 619, konajúceho prostredníctvom likvidátora: Ing. Peter Botek, Račianska 33, 831 02
Bratislava, správcom úpadcu ktorého je: LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, značka správcu S1755 o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý takto
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: BGN, s.r.o. v likvidácii, Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 31 372 619, uznáva za
malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K013203
Spisová značka: 1R/6/2010
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1R 6/2010 - 278 zo dňa 06. 10. 2020 povolil vstup vstup nového
veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 221,73 Eur v konkurznom konaní úpadcu - PULPO SK, s.r.o.,
Buzulucká 3, 961 50 Zvolen, IČO: 36 333 255. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 10. 2020.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K013204
Spisová značka: 32K/5/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: RB Express s.r.o., so sídlom: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov,
IČO: 48 061 557, zast. advokátom JUDr. Jozefom Chmurom, so sídlom: Zvonárska 8, 040 01 Košice, proti dlžníkovi:
JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom: Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 570 133 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 25.02.2021:
doložil plnomocenstvo udelené navrhovateľom advokátovi zo dňa 24.02.2021 na podanie návrhu na
vyhlásenie konkurzu v súlade s ust. § 82l ods. 4 posledná veta zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v listinnej podobe v dvoch rovnopisoch alebo v
elektronickej podobe, avšak za súčasného splnenia podmienok podľa ust. § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka (so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zaručeným elektronickým podpisom splnomocniteľa) alebo podľa ust. § 35 ods. 1 a 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente);
doložil potvrdenie vydané audítorom v listinnej podobe, alternatívne v elektronickej podobe v súlade s
ust. § 35 ods. 1 a 2 zákona o e-Governmente alebo v elektronickej podobe v súlade s ust. § 40 ods. 4 Občianskeho
zákonníka so zaručeným elektronickým podpisom audítora.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn.: 32K/5/2021 vo vyššie stanovenej lehote; v prípade podania v
listinnej podobe, v dvoch rovnopisoch.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu (§ 14 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa 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).
Okresný súd Košice I dňa 12.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K013205
Spisová značka: 28OdK/143/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Csalová, nar.
07.04.1959, bytom J. Thuróczyho 949/23, 936 01 Šahy, ktorého správcom je JUDr. Lukáš Reguli, so sídlom
kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
Opravuje hlavičku a výrok I. uznesenia sp. zn. 28OdK/143/2020 - 22 zo dňa 20.05.2020 tak, že správne má znieť
meno dlžníka:
,, Mária Csalová, nar. 07.04.1959, bytom J. Thuróczyho 949/23, 936 01 Šahy “
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Nitra dňa 8.3.2021
JUDr. Adriana Kunkelová, vyššia súdna úradníčka
K013206
Spisová značka: 28OdK/203/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Tibor Szabó, nar. 12.11.1956,
bytom Veľká Gúta 67, 946 03 Kolárovo, ktorého správcom je Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30,
949 01 Nitra, o prihláške predloženej správcom, takto
rozhodol
U r č u j e, že podanie veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803, doručené správcovi dňa 03.03.2021 po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty sa za prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku neprihliada.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo
uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia od doručenia uznesenia na súde,
ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra). V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania
uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti
sporu možné a účelné.
Okresný súd Nitra dňa 8.3.2021
JUDr. Adriana Kunkelová, vyššia súdna úradníčka
K013207
Spisová značka: 32K/5/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stavaj.to, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom
SNP 17, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 35 930 357, ktorého správcom je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom
Hollého 10, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Nitra dňa 12.3.2021
Mgr. Nikoleta Šimáková, vyšší súdny úradník
K013208
Spisová značka: 29K/1/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VUNAR PRODUCT, a.s., IČO: 36 405 078, so
sídlom T.G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: VUNAR PRODUCT, a.s.,
IČO: 36 405 078, so sídlom T.G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, takto
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: VUNAR PRODUCT, a.s., IČO: 36 405 078, so sídlom T.G.
Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky.
II.
Súd ustanovuje správcu - JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01
Levice, značka správcu S 423.
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.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
V.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie
prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami §
28, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
VI.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku III uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
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 na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 12.3.2021
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K013209
Spisová značka: 2OdK/39/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lukáš Velán, nar. 22.09.1984, Prostějovská 5, 080 01
Prešov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Velán, nar. 22.09.1984, Prostějovská 5, 080 01 Prešov,
II.
437,

ustanovuje: Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, IČO: 51 664

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),

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, IČO: 51 664 437, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 02.03.2021 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 173/2021.
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
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,
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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.
Okresný súd Prešov dňa 12.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K013210
Spisová značka: 2OdK/40/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alexander Rakáš, nar. 20.05.1967, trvale bytom M. R.
Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova
10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alexander Rakáš, nar. 20.05.1967, trvale bytom M. R. Štefánika
145/18, 082 22 Šarišské Michaľany,
II.
Poprad,

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01

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),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 03.03.2021 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 178/2021.
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
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,
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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.
Okresný súd Prešov dňa 12.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K013211
Spisová značka: 1K/10/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Emergency Service s.r.o., so
sídlom Námestie slobody 12, 066 01 Humenné, IČO: 46 863 117, správcom ktorého je JUDr. Peter Bartoš, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné o návrhu na podanie vylučovacej žaloby voči správcovi, takto
rozhodol
I.
U k l a d á 3 Energy, s.r.o., so sídlom Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO: 45 293 619 v lehote 30 dní
od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku podať voči JUDr. Petrovi Bartošovi, so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správcovi konkurznej podstaty úpadcu Emergency Service s.r.o., so sídlom
Námestie slobody 12, 066 01 Humenné, IČO: 46 863 117 žalobu o vylúčenie pohľadávok zapísaných do súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu a to:
a)
Súpisová zložka majetku č. 1 Popis: peňažná pohľadávka voči spoločnosti 3 Energy s.r.o., Pri cintoríne
36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619 z faktúry č. 1220190071 v sume: 720,72 Eur, vystavenej dňa 30.12.2019, ako
zmluvná pokuta za omeškanie platby faktúry č. 0920190048, zmluvná pokuta bola fakturovaná ku dňu 27.11.2019,
kedy bola spoločnosťou 3 Energy vykonaná úhrada faktúry č. 0920190048, výška zmluvnej pokuty je 0,05% z čiastky
neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti. Faktúra č. 0920190048 bola splatná
dňa 12.11.2019 na základe kúpnej zmluvy zo dňa 12.11.2018, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 720,72 EUR, Mena: EUR, Dátum zápisu do súpisu
majetku: 01.12.2020,
b)
Súpisová zložka majetku č. 2 Popis: peňažná pohľadávka voči spoločnosti 3 Energy s.r.o., Pri cintoríne
36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619 z faktúry č. 1220190072 v sume: 772,24 Eur, vystavenej dňa 30.12.2019, ako
zmluvná pokuta za omeškanie platby faktúry č. 0920190049. Zmluvná pokuta bola fakturovaná ku dňu 27.11.2019,
kedy bola spoločnosťou 3 Energy vykonaná úhrada faktúry č. 0920190049. Výška zmluvnej pokuty je 0,05% z čiastky
neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti. Faktúra č. 0920190049 bola splatná
dňa 12.11.2019 na základe kúpnej zmluvy zo dňa 29.6.2018, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 772,24 Eur, Mena: Eur, Dátum zápisu do súpisu
majetku: 01.12.2020,
c)
Súpisová zložka majetku č. 3 Popis: peňažná pohľadávka voči spoločnosti 3 Energy s.r.o., Pri cintoríne
36, 010 04 Žilina, ICO: 45293619, z dôvodu neuhradenia časti kúpnej ceny vo výške 49400,- Eur z celkovej
fakturovanej kúpnej ceny faktúrou č. 1120190059 zo dňa 14.11.2019 v sume 59280,- Eur za predmet zákazky: Súbor
strojného vybavenia výrobnej haly časť 3 - Podávač tyčí v súlade s kúpnou zmluvou zo dňa 29.6.2018, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 49400 Eur,
Mena: Eur, Dátum zápisu do súpisu majetku: 01.12.2020,

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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d)
Súpisová zložka majetku č. 4 Popis: peňažná pohľadávka voči spoločnosti 3 Energy s.r.o., Pri cintoríne
36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619 z faktúry č. 1220190073 v sume: 1952,01 Eur, vystavenej dňa 30.12.2019, ako
zmluvná pokuta za omeškanie platby faktúry č. 0920190047. Zmluvná pokuta bola fakturovaná ku dňu 27.11.2019,
kedy bola spoločnosťou 3 Energy vykonaná úhrada faktúry č. 0920190047. Výška zmluvnej pokuty je 0,05% z čiastky
neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti. Faktúra č. 0920190047 bola splatná
dňa 3.11.2019 na základe kúpnej zmluvy zo dňa 29.6.2018, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1952,01 Eur, Mena: Eur, Dátum zápisu do súpisu
majetku:01.12.2020,
e)
Súpisová zložka majetku č. 5 Popis: peňažná pohľadávka voči spoločnosti 3 Energy s.r.o., Pri cintoríne
36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619, z dôvodu neuhradenia časti kúpnej ceny vo výške 52110,50 Eur z celkovej
fakturovanej kúpnej ceny faktúrou č. 1120190061 zo dňa 14.11.2019 v sume 62532,60 Eur za predmet zákazky:
Súbor strojného vybavenia výrobnej haly časť 6 - Brúska na plocho s príslušenstvom v súlade s kúpnou zmluvou zo
dňa 29.6.2018, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1;
Súpisová hodnota: 52110,50 Eur, Mena: Eur, Dátum zápisu do súpisu majetku: 01.12.2020. Správca zverejnil zmenu
súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku č. 5 zo súpisovej hodnoty 52110,50 Eur na súpisovú hodnotu 36885,96
Eur z dôvodu čiastočnej úhrady vo výške 15224,54 Eur spoločnosťou 3 Energy s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina,
ICO: 45293619. Zmena súpisovej hodnoty vykonaná dňa 28.12.2020. Dátum zverejnenia 07.01.2021 v OV SR č.
3/2021,
f)
Súpisová zložka majetku č. 6 Popis: peňažná pohľadávka voči spoločnosti 3 Energy s.r.o., Pri cintoríne
36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619 z faktúry č. 1220190074 v sume: 7016,24 Eur, vystavenej dňa 30.12.2019, ako
zmluvná pokuta za omeškanie platby faktúry č. 0720190036. Zmluvná pokuta bola fakturovaná ku dňu 20.11.2019,
kedy bola spoločnosťou 3 Energy vykonaná úhrada faktúry č. 0720190036. Výška zmluvnej pokuty je 0,05% z čiastky
neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti. Faktúra č. 0720190036 bola splatná
dňa 2.9.2019 na základe kúpnej zmluvy zo dňa 29.6.2018, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 7016,24 Eur, Mena: Eur, Dátum zápisu do súpisu
majetku: 01.12.2020,
g)
Súpisová zložka majetku č. 7 Popis: peňažná pohľadávka voči spoločnosti 3 Energy s.r.o., Pri cintoríne
36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619 z faktúry č. 0920200016 v sume: 28416,54 Eur, vystavenej dňa 10.9.2020, ako
zmluvná pokuta za omeškanie platby faktúry č. 1120190060. Zmluvná pokuta bola fakturovaná ku dňu 6.5.2020 a ku
dňu 8.9.2020, kedy boli spoločnosťou 3 Energy vykonané úhrady faktúry č. 1120190060. Výška zmluvnej pokuty je
0,05% z čiastky neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti. Faktúra č.
1120190060 bola splatná dňa 13.1.2020 na základe kúpnej zmluvy zo dňa 29.6.2018, Dôvod zapísania do súpisu:
vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 28416,54 Eur, Mena: Eur,
Dátum zápisu do súpisu majetku: 01.12.2020,
h)
Súpisová zložka majetku č. 8 Popis: peňažná pohľadávka voči spoločnosti 3 Energy s.r.o., Pri cintoríne
36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619 z faktúry č. 0920200017 v sume: 27624,68 Eur, vystavenej dňa 10.9.2020, ako
zmluvná pokuta za omeškanie platby faktúry č. 1120190062. Zmluvná pokuta bola fakturovaná ku dňu 9.7.2020 a ku
dňu 8.9.2020, kedy boli spoločnosťou 3 Energy vykonané úhrady faktúry č. 1120190062. Výška zmluvnej pokuty je
0,05% z čiastky neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti. Faktúra č.
1120190062 bola splatná dňa 13.1.2020 na základe kúpnej zmluvy zo dňa 29.6.2018, Dôvod zapísania do súpisu:
vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 27624,68 Eur, Mena: Eur,
Dátum zápisu do súpisu majetku: 01.12.2020,
i)
Súpisová zložka majetku č. 9 Popis: peňažná pohľadávka voči spoločnosti 3 Energy s.r.o., Pri cintoríne
36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619 z faktúry č. 0920200018 v sume: 8617,06 Eur, vystavenej dňa 10.9.2020, ako
zmluvná pokuta za omeškanie platby faktúry č. 1120190063. Zmluvná pokuta bola fakturovaná ku dňu 6.5.2020 a ku
dňu 8.9.2020, kedy boli spoločnosťou 3 Energy vykonané úhrady faktúry č. 1120190063. Výška zmluvnej pokuty je
0,05% z čiastky neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti. Faktúra č.
1120190063 bola splatná dňa 13.1.2020 na základe kúpnej zmluvy zo dňa 04.04.2019, Dôvod zapísania do súpisu:
vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 8617,06 Eur, Mena: Eur, Dátum
zápisu do súpisu majetku: 01.12.2020,
j)
Súpisová zložka majetku č. 10 Popis: peňažná pohľadávka voči spoločnosti 3 Energy s.r.o., Pri
cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619 z faktúry č. 1020200020 v sume: 7207,46 Eur, vystavenej dňa
08.10.2020, ako úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po
lehote splatnosti (14.01.2020 - 06.05.2020 vo výške 563,16 Eur a 14.01.2020 - 08.10.2020 vo výške 6644,30 Eur) v
súlade s kúpnou zmluvou zo dňa 29.06.2018 za predmet zákazky: Súbor strojného vybavenia výrobnej haly časť 3 Podávač tyčí, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1;
Súpisová hodnota: 7207,46 Eur, Mena: Eur, Dátum zápisu do súpisu majetku: 01.12.2020,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k)
Súpisová zložka majetku č. 12 Popis: peňažná pohľadávka voči spoločnosti 3 Energy s.r.o., Pri
cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619 z faktúry č. 1020200021 v sume: 7604,08 Eur, vystavenej dňa
08.10.2020, ako úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po
lehote splatnosti (14.01.2020 - 06.05.2020 vo výške 593,94 Eur a 14.01.2020 - 08.10.2020 vo výške 7010,14 Eur) v
súlade s kúpnou zmluvou zo dňa 29.06.2018 za predmet zákazky: Súbor strojného vybavenia výrobnej haly časť 6 Brúska na plocho s príslušenstvom, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
(zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 7604,08 Eur, Mena: Eur, Dátum zápisu do súpisu majetku: 01.12.2020.
II)
Súd poučuje 3 Energy, s.r.o., so sídlom Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO: 45 293 619, že pokiaľ
žaloba nebude podaná včas, predpokladá sa, že zahrnutie pohľadávok do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu je
nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak osoba uvedená vo výrovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o vylúčenie
sporného majetku zo súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné ( § 78 ods. 4 ZKR
).
Lehota na podanie žaloby je zachovaná, ak je žaloba doručená na príslušný konkurzný súd najneskôr posledný deň
lehoty (§ 203a ods. 3 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 10.3.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K013212
Spisová značka: 5OdK/59/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Goroľ, nar. 03.01.1956, trvale bytom Budovateľská
1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Goroľ, nar. 03.01.1956, trvale bytom Budovateľská 1286/35,
093 01 Vranov nad Topľou,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad,

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),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 176/2021.
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
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
Okresný súd Prešov dňa 11.3.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K013213
Spisová značka: 5OdK/60/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Kuruc, nar. 14.01.1970, trvale bytom 059 93
Bušovce 78 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Kuruc, nar. 14.01.1970, trvale bytom 059 93 Bušovce 78,

II.
Bardejov,

ustanovuje správcu: Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01

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),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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:
Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 179/2021.
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
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
Okresný súd Prešov dňa 12.3.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K013214
Spisová značka: 5OdK/61/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Polhošová, nar. 28.11.1975, trvale bytom 059 76
Stráne pod Tatrami 205, podnikajúci pod obchodným menom Silvia Polhošová, s miestom podnikania 059 76 Stráne
pod Tatrami 205, IČO: 50 366 394 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01
Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Silvia Polhošová, nar. 28.11.1975, trvale bytom 059 76 Stráne
pod Tatrami 205, podnikajúci pod obchodným menom Silvia Polhošová, s miestom podnikania 059 76 Stráne pod
Tatrami 205, IČO: 50 366 394,
II.
ustanovuje správcu: Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 51 128 535,
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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.
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:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 51 128 535
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 183/2021.
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
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,
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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.
Okresný súd Prešov dňa 12.3.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K013215
Spisová značka: 38K/1/2021
Okresný súd Trenčín veci začatého konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti SB hotels
s. r. o. so sídlom 17. novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 46 546 707, o návrhu obchodnej
spoločnosti Keraming a.s. so sídlom Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO 31 431 968, na pristúpenie do
konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje pristúpenie veriteľa obchodnej spoločnosti Keraming a.s. so sídlom Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO
31 431 968 do konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti SB hotels s. r. o. so sídlom 17.
novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 46 546 707.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 12.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K013216
Spisová značka: 38K/19/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť Promedelix s. r.
o. v konkurze so sídlom Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 346 616, ktorého správcom je JUDr.
Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628, takto
rozhodol
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I.
Opravuje sa výrok uznesenia tunajšieho súdu č.k. 38K/19/2019-131 zo dňa 01.06.2020, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 09.06.2020 tak, že tento znie: Správcovi JUDr.
Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628 sa priznáva
paušálna odmena vo výške 6 600,- eura.
II.
Opravuje sa prvá veta bodu 6. odôvodnenia uznesenia tunajšieho súdu č.k. 38K/19/2019-131 zo dňa
01.06.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 09.06.2020 tak, že tento
znie: Súd priznal správcovi paušálnu odmenu vo výške 6 600,- eur na základe jeho návrhu doručenému tunajšiemu
súdu dňa 14.11.2020.
III.
V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 38K/19/2019-131 zo dňa 01.06.2020, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 09.06.2020 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 C.s.p.)

Okresný súd Trenčín dňa 12.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K013217
Spisová značka: 26OdK/32/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Szalai, narodený 24.12.1981, trvale
bytom Školská 656/47, 925 22 Veľké Úľany, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Szalai, narodený 24.12.1981, trvale bytom Školská
656/47, 925 22 Veľké Úľany.
II.
Ustanovuje správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie P.
Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 48 182 966, značka správcu: S1784.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 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.
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.
VI.

Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
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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.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
01.03.2021, vedený pod položkou registra 95/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a 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).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 TRNAVA dňa 11.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K013218
Spisová značka: 36OdK/31/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Natália Bugyi Vicsápiová, narodená
11.05.1980, trvale bytom 925 04 Tomášikovo 211, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava, o vyhlásenie
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konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Natália Bugyi Vicsápiová, narodená 11.05.1980, trvale bytom
925 04 Tomášikovo 211.
II.
S1607.

Ustanovuje správcu: JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie 919 28 Bučany 258, značka správcu:

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 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.
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.
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.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
01.03.2021, vedený pod položkou registra 96/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

22

Obchodný vestník 53/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, 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
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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 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 TRNAVA dňa 11.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
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K013219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihárová Laura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 694, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/16/2021 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/16/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca dlžníka: Laura Biháriová, nar. 18.9.1994, bytom 900 68 Plavecký Štvrtok
č. 694, týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším oprávneným osobám, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava,
počas stránkových hodín v pondelok až v piatok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00
hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle 02/59103900 alebo e mailom na office@patent-iurist.sk.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K013220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Prídavok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/20/2021 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/20/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Miletičova 21, 821 08 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní: pondelok až
štvrtok od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod., piatok od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadosť o
nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne poštou na adresu kancelárie, do elektronickej
schránky správcu alebo e-mailom: polomsky@polomsky.sk

K013221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Prídavok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/20/2021 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/20/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo účtu IBAN: SK45 1100 0000 0029 4506 6067, vedený v Tatra banka, a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Informácia pre príjemcu: spisová značka konania
V zmysle § 32 ods. 7 ZoKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZoKR: 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.

K013222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Prídavok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/20/2021 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/20/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
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(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, Vám oznamujeme,
že Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 27OdK/20/2021 zo dňa 15.02.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ľudovít Prídavok, nar. 20.12.1976, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava (ďalej aj len
ako „Dlžník“) a JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Miletičova 21, 821 08 Bratislava, bol ustanovený do
funkcie správcu. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR číslo 49/2021 zo dňa
12.03.2021. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 13.03.2021.
According to Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015, we are
obliged to inform you, that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. No. 27OdK/20/2021, dated on
15th February 2021 bankruptcy procedure was declared on the assets of following debtor: Ľudovít Prídavok, born
on 20th December 1976, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava and JUDr. Ján Polomský, office seat at
Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The
abovementioned resolution was published in Commercial Journal of Slovak republic No.: 49/2021 dated on 12th
March 2021. The bankruptcy procedure is considered as declared on 13th March 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len
„ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Miletičova 21,
821 08 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address JUDr. Ján Polomský,
office seat at Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovak Republic.
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).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall
be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such lodgement
into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the
creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement causes the same legal effects as the claiming the
rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
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registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru
na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured creditor of
mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security is afore in order. The
Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to lodge a
claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be satisfied only from
gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise the right to vote on
creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which secures his claim (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis(§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement 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 lodgement are: a) name, surname and residence of the
creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is natural person, or business name and corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is legal person, b) name, surname and residence of the
Bankrupt, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is natural person, or business name and corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
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 zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement 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 is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the
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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 at the territory of the Slovak
republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and
to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 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).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as a
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken
into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can´t be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015.
V Bratislave dňa 15.03.2021
In Bratislava on 15th March 2021
JUDr. Ján Polomský, správca (Debtor´s trustee)

K013223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihárová Laura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 694, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/16/2021 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/16/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka:
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(ďalej len "dlžník" ) Laura Biháriová, nar. 18.9.1994, bytom 900 68 Plavecký Štvrtok č. 694, Slovenská
republika, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27OdK/16/2021-12 zo dňa 15.2.2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 49/2021 dňa 12.3.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Ing.
Vladimír Neuschl, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi
v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 2015/848 dated 20.5.2015, as the
bankruptcy trustee of bankrupt Laura Biháriová, birth date: 18.9.1994, seat: 900 68 Plavecký Štvrtok č. 694,
Slovak Republic, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
27OdK/16/2021-12 dated on 15.2.2021, published in the Government Journal No. 49/2021 on 12.3.2021
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one
original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, Slovak Republic. Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy ,
but the creditors cannot excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have
to lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of 45 days
beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security
rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or
creditors, who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security right
applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a
special registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of
his claim the 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 bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities
also fill in the registration form which has to provide information about secured amount, kind and order security
right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged
separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of
claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The
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claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall
determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is
the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the
scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or
an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak
Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court cannot be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the Bankrupt.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl konkurzný správca / bankrupcy trustee

K013224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Špilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Senec -, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/114/2020 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/114/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca dlžníka Miroslava Špilová, dátum narodenia: 22.09.1973,
trvalý pobyt: Mesto Senec, 903 01 Senec týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
dňa 12.03.2021 doručená prihláška pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5,
851 05 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803, pričom celková výška pohľadávky je 967,21
EUR, ktorú správca dňa 12.03.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca

K013225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihál Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. P. Drobiševa 2389 / 31, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1955
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/298/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/298/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: MVDr. Ľuboš Mihál, nar. 21.11.1955, F. P. Drobiševa 2389/31, 902 01 Pezinok (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 150/2020 zo dňa
05.08.2020 (K060140).
Pozemky:
Druh

Výmera
m2

Orná pôda

4356

Trvalý
porast

7871

trávny

Orná pôda
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast

1572

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

333
1696
1779
3079
1410
10345
1464
13223

Orná pôda

2281

Orná pôda

482

Orná pôda

482

Orná pôda

176

Orná pôda

307

Orná pôda

318

Orná pôda

781

v

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Obec

Katastrálne
územie

Č. LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Brodské Brodské

3051 7339/106

1/12

1 815,-€

Brodské Brodské

1092 773

3/3840

34 €

Brodské Brodské

2365 2926

1/36

218 €

Brodské Brodské

3397 7250/7

1/6

305 €

Brodské Brodské

1089 7170

1/26100

0,36 €

Brodské Brodské

1089 7171

1/26100

0,37 €

Brodské Brodské

1089 7172

1/26100

0,65 €

Brodské Brodské

4435 7198

1/360

22 €

Brodské Brodské

652

1/2400

24 €

Brodské Brodské

1094 7199

1/360

22,40 €

Brodské Brodské

4446 6082

1/2400

30 €

Brodské Brodské

1356 7045

1/144

79 €

Brodské Brodské

3398 2490/1

1/18

134 €

Brodské Brodské

3398 2490/2

1/18

134 €

Brodské Brodské

3398 3201

1/18

49 €

Brodské Brodské

3398 5706/1

1/18

85 €

Brodské Brodské

3398 5706/2

1/18

88 €

Brodské Brodské

3398 6599

1/18

217 €

6081

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Ľuboš Mihál – NEHNUTEĽNOSTI - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Tallerova 5, 81102 Bratislava) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti Ľuboš
Mihál“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K013226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Slaný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karloveská 409/5, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/22/2021 S1441
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
27OdK/22/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Ľubomír Slaný, nar. 09.08.1967, trvale bytom Karloveská 409/5, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
oznamujem, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn. 27OdK/22/2021 zo dňa
22.02.2021 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 49/2021 zo dňa 12.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bol ustanovený JUDr. Radoslav Hajdúch, Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, Slovenská
republika.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015,
as trustee of a debtor Ľubomír Slaný, born 09.08.1967, res. Karloveská 409/5, 841 04 Bratislava, Slovak
Republic, my duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 27OdK/22/2021 from 22.02.2021 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 49/2021 from 12.03.2021 proclaimed bankruptcy of the debtor and
simultaneously appointed JUDr. Radoslav Hajdúch, Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, Slovak
Republic as trustee of the debtor.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the
trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained
by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Bratislave/In Bratislava, 15.03.2021
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca/trustee

K013227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Slaný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karloveská 409/5, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/22/2021 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/22/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Ľubomír Slaný, nar. 09.08.1967, trvale bytom Karloveská 409/5, 841 04
Bratislava, ktorý bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.02.2021, spis.
zn. 27OdK/22/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 49/2021 dňa 12.03.2021 oznamujem, že v zmysle
ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií
správcu JUDr. Radoslav Hajdúch, na adrese Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, v pracovných dňoch v
pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.
Nahliadnutie do spisu je možné si dohodnúť na mailovej adrese: judr.radoslav.hajuch@gmail.com.

V Bratislave, dňa 15.03.2021
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K013228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Slaný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karloveská 409/5, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/22/2021 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/22/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1441,
správca dlžníka Ľubomír Slaný, nar. 09.08.1967, trvale bytom Karloveská 409/5, 841 04 Bratislava,
týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK15 0200 0000 0029 0654 2112, účet je vedený vo VÚB, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci
iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

V Bratislave, dňa 15.03.2021
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JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K013229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korpová Adriana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 572/39, 821 09 Bratislava - Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/25/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/25/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Mgr. Adriana Korpová, nar. 15.07.1966, Miletičova 572/39, 82109 Bratislava-Ružinov (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Tallerova 5, 81102 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 - 12:00 a
13:00 - 16:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K013230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korpová Adriana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 572/39, 821 09 Bratislava - Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/25/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/25/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
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 Mgr. Adriana Korpová, nar. 15.07.1966, Miletičova 572/39, 82109 Bratislava-Ružinov (ďalej len „Dlžník“),
v zmysle §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 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 dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K013231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korpová Adriana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 572/39, 821 09 Bratislava - Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/25/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/25/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Adriana Korpová, nar.: 15.07.1966, trvale bytom Miletičova 572/39, 82109 Bratislava-Ružinov (ďalej len
„Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I dňa
01.03.2021, sp. zn. 33OdK/25/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 46/2021 dňa 09.03.2021 vyhlásený
konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie
Tallerova 5, 81102 Bratislava, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Adriana Korpová, born on 15.07.1966, with permanent address at Miletičova 572/39, 82109
Bratislava-Ružinov, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District
Court in Bratislava I of 01.03.2021, ref. No. 33OdK/25/2021 published in the Commercial report No. 46/2021 of
09.03.2021 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Tallerova
5, 81102 Bratislava, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred
to as the „Trustee“).
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. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „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 judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall 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 receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application 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).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the 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).
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).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Bratislava, dňa 12.03.2021
Bratislava, on 12.03.2021
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt
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K013232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matilda Bistiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 3185/10, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk124/2020/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/124/2020
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 Okresného súdu Bratislava I. č.k. 4OdK/124/2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Matilda Bistiková, narodená 25.09.1967, trvale bytom Železničiarska
3185/10, 811 04 Bratislava, občan SR.
V súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná
4, 821 09 Bratislava oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Matilda Bistiková,
narodená 25.09.1967, trvale bytom Železničiarska 3185/10, 811 04 Bratislava, občan SR sa končí.
Správca vychádzal z údajov uvedených dlžníkom v návrhu na vyhlásenie konkurzu, z údajov, ktoré dlžník uviedol
po výzve správcu na súčinnosť, z údajov, ktoré zaslali oslovené inštitúcie, ktoré môžu evidovať majetok
a z vlastných šetrení.
Správca zistil, že dlžník nemá žiaden reálny majetok, ktorý by mu patril ku dňu vyhlásenia konkurzu a nezískal ani
žiaden majetok speňažením, teda konkurzu nepodlieha žiaden majetok. Konkurzná podstata (§ 167t ZKR) teda
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Bratislava I.,
vedený pod spisovou značkou 4Odk/124/2020-12 zo dňa 30.12.2020 na majetok dlžníka Matilda Bistiková,
narodená 25.09.1967, trvale bytom Železničiarska 3185/10, 811 04 Bratislava, občan SR zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K013233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PTK-ECHO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 39, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 728 787
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/36/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/36/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu PTK-ECHO, s.r.o., so sídlom Prešovská 39, 821
08 Bratislava, IČO: 35 728 787, ponúka v II. kole ponukového konania na predaj podnik úpadcu.
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku ako aj obhliadku majetku je možné uskutočniť na
základe žiadosti zaslanej správcovi na emailovú adresu: office@bankruptcy.sk.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý záujemca na základe písomnej žiadosti zaslanej
správcovi na emailovú adresu: office@bankruptcy.sk, po zložení nenávratného účastníckeho poplatku vo výške
100,- EUR.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového
konania správcovi na adresu kancelárie: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie M. Benku 10,
811 07 Bratislava najneskôr dňa 09.04.2021, do 15.00 hod.
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať všetky podmienky ponukového konania alebo ktoré budú doručené správcovi po
stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K013234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polčič Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 308 / 3, 900 90 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/250/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/250/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka Anton Polčič, nar. 02.01.1979, trvale bytom Vinohradnícka 308/3, 900 90
Dubová, v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka, ktorým je nasledovný
súbor nehnuteľností:
Pozemky
Číslo súpisovej
Druh pozemku
Register
zložky
1
Orná pôda
C
Zastavaná plocha a
2
C
nádvorie
3
Lesný pozemok
C
4
Lesný pozemok
C

Výmera
/m2/
3458

Názov katastrálneho Číslo
územia
LV
Pezinok Budmerice
2322

Parcelné
číslo
2614/20

214

Pezinok Budmerice

2322

2614/21

1/12 67,77 €

1901
15456

Pezinok Budmerice
Pezinok Budmerice

2322
2322

2616/14
2623/3

1/12 601,98 €
1/12 4 894,40 €

Okres

Súpisová hodnota
majetku
1/12 1 095,03 €

Podiel

(spolu ďalej len „Nehnuteľnosti“).
Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania sú Nehnuteľnosti.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Mgr. Jozef Maruniak, Konventná 6, 813 02 Bratislava, Slovenská republika v
zalepenej obálke označenej nápisom „Konkurz Anton Polčič – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
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oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 6.659,18 €.
Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu.
K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu.
V prípade, že má záujemca nadobudnúť Nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou Nehnuteľností.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK76 0200 0000 0039 6866 0653, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
32OdK/250/2020 a priezvisko záujemcu.
Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

K013235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šefčíková Agneša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka 17, 852 12 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/153/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/153/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka Agneša Šefčíková, nar. 26.04.1977, Mesto Bratislava - Petržalka, 852 12
Bratislava, v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka, ktorým je
nasledovná nehnuteľnosť:
Pozemok
Číslo súpisovej
zložky
1

Druh
Register
pozemku
Orná pôda
E

Výmera
/m2/
21785

Okres
Levice

Názov katastrálneho
územia
Keť

Číslo
LV
958

Parcelné
číslo
1105/2

Podiel
2/42

Súpisová hodnota
majetku
2 074,76 €

(spolu ďalej len „Nehnuteľnosť“).
Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Nehnuteľnosť.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Mgr. Jozef Maruniak, Konventná 6, 813 02 Bratislava, Slovenská republika v
zalepenej obálke označenej nápisom „Konkurz Agneša Šefčíková – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 14 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 2.074,76 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu.
7. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu.
8. V prípade, že má záujemca nadobudnúť Nehnuteľnosť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou Nehnuteľností.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK76 0200 0000 0039 6866 0653, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
33OdK/153/2020 a priezvisko záujemcu.
10. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
11. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
12. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
13. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
K013236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martináková Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Nové mesto, Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava
- Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1960
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/355/2019 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/355/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1267,
ako správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslava Martináková, Miestny úrad Bratislava - Nové mesto, Junácka
3216/1, 83104 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika, nar. 25.08.1960, týmto ponúka podľa §167p v
spojení s §167n, na predaj v prvom kole ponukového konania nasledovný majetok:
Deň zápisu majetku do súpisu Dôvod zapísania Druh pozemku Výmera v m² Štát Obec KÚ
Číslo LV Parcelné číslo Podiel Hodnota
18.11.2019
167h ods. 1
Orná pôda
818 m²
SR Trenčín Záblatie 1649
E KN 397
1/1
5000 EUR

Súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 09.12.2020, pod č. 237/2020.

Ponuku na kúpu uvedeného majetku môže záujemca podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku na adrese kancelárie Správcu. Ak posledný deň lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuka musí
byť doručená do kancelárie správcu v určenej lehote. Prihliada sa ďalej iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK90
0200 0000 0042 5647 0653. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ponuka úspešného uchádzača ponukového konania podlieha súhlasu
Zástupcu veriteľov. Ak zástupca veriteľov víťaznú ponuku neschváli, Správca vyhlási ďalšie ponukové konanie.
Náklady speňaženia (najmä všetky prípadné poplatky spojené s prevodom / prepisom majetku) v plnom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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znáša nadobúdateľ.
Bližšie informácie možno získať telefonicky na čísle 0917 515 846 alebo mailom na kancelaria@akpospisil.sk.
Pre identifikovanie záujemcu pri platbe na bankový účet do poznámky uveďte označenie záujemcu (meno,
priezvisko, dátum narodenia / názov spoločnosti, IČO)

V Bratislave, dňa 15.03.2021
Pospíšil & Partners, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K013237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pörsök Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3063/69, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/327/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/327/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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: Kristína Pörsök, nar. 10.03.1983, Budatínska 3063/69, 851 06 Bratislava (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 28/2021 zo dňa 11.02.2021
(K006979).
Súpisová
hodnota v EUR

Položka Popis
1

Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti BRUQ REAL s.r.o. so sídlom Stavbárska 8689/2, 821
07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, IČO: 50 560 794 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 5 000,- €
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 115006/B

(ďalej len „Obchodný podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Kristína Pörsök – Obchodný podiel - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Tallerova 5, 81102 Bratislava) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel (t.j. celú ponúkanú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

48

Obchodný vestník 53/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Obchodný podiel - Kristína
Pörsök“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Obchodného podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Obchodný podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodný podiel. Návrh záujemcu nesmie
obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Obchodný podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní 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 cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K013238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 69/2, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1991
Obchodné meno správcu:
CNS INSOLVENCY k.s.
Sídlo správcu:
Vysoká 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/159/2020 S1965
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/159/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

CNS INSOLVENCY k.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Roman
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Baláž, nar. 12.01.1991, trvalo bytom: Kolónia 69/2, 906 38 Rohožník, týmto v súlade s § 166i v spojení s § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako
„ZKR“) oznamuje, že ku dňu 15.03.2021 bol zistený nasledovný majetok, ktorý patrí do konkurznej podstaty
dlžníka:

Názov

VIN

Rok
výroby

Stav

používané
–
Motorové vozidlo SUZUKI IGNIS,
TSMMHY51S00276795 pojazdné, najazdené:
1,4l benzín, EČ: MA203DK
156732km
2006
používané
–
Motorové vozidlo PEUGEOT 406,
VF38B6FZF81563748 pojazdné, najazdené:
1,8l benzín, EČ: MA961DY
200128km
2005

Súpisová
hodnota [EUR]

Miesto predaja

Dátum
zapísania

900

Rohožník, okres
Malacky
15.03.2021

500

Rohožník, okres
Malacky
15.03.2021

CNS INSOLVENCY k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Henrich Budai, komplementár
správca

K013239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 69/2, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1991
Obchodné meno správcu:
CNS INSOLVENCY k.s.
Sídlo správcu:
Vysoká 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/159/2020 S1965
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/159/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
CNS INSOLVENCY k.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Roman
Baláž, nar. 12.01.1991, trvalo bytom: Kolónia 69/2, 906 38 Rohožník, týmto v zmysle §167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“)
vyhlasuje
VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE na nasledujúci majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, a to:
Názov

VIN

Rok
výroby

Stav

používané
–
Motorové vozidlo SUZUKI IGNIS,
TSMMHY51S00276795 pojazdné, najazdené:
1,4l benzín, EČ: MA203DK
156732km
2006
používané
–
Motorové vozidlo PEUGEOT 406,
VF38B6FZF81563748 pojazdné, najazdené:
1,8l benzín, EČ: MA961DY
200128km
2005

Súpisová
hodnota [EUR]

Miesto predaja

Dátum
zapísania

900

Rohožník, okres
Malacky
15.03.2021

500

Rohožník, okres
Malacky
15.03.2021

Podmienky ponukového konania:
1. Zasielanie ponuky
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky na všetky súpisové položky alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorúkoľvek z nich do štrnástich (14) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku na adresu
správcu - CNS INSOLVENCY k.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava. Ponuku je potrebné zaslať v
zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Baláž - neotvárať“. Na ponuky doručené po tejto lehote alebo
ktoré nebudú spĺňať všetky náležitosti, správca nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu ponuku.
Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná
oprávnenou osobou. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania
alebo, v prípade víťazného záujemcu, až do uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
2. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
i.

Identifikačné údaje záujemcu: (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia resp.
obchodné meno, sídlo, IČO; príp. telefonický a emailový kontakt); v prípade zastúpenia záujemcu inou
osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne overeným
plnomocenstvom;
ii. Označenie predmetu kúpy;
iii. Návrh kúpnej ceny v eurách;
iv. Doklad o zložení zálohy na ponúkanú kúpnu cenu;
v. Číslo účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená zaplatená
záloha;
vi. Vyhlásenie záujemcu, že bezvýhradne a v plnom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového
konania.
Ponúkaná kúpna cena musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty predmetného majetku.
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa prihliada 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: SK32 1100 0000 0029 4907 5796, pričom do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť „záloha
Baláž“.
3. Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky predložené ponuky. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do piatich (5) pracovných dní od doručenia
výzvy správcu, uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu. Záujemca predmetný majetok nadobudne ako stojí a leží,
s akýmikoľvek prípadnými vadami, ktoré má ku dňu podpísania kúpnej zmluvy.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní, sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na ich
účet uvedený v ponuke. Záloha bude vrátená do desiatich (10) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu neuzatvorí vo vyššie uvedenej
lehote so správcom kúpnu zmluvu, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške
záujemcom zaplatenej zálohy. Správca je oprávnený započítať na zmluvnú pokutu podľa tohto odseku zálohu
zloženú záujemcom.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ majetku, a to na svoje náklady.
O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: budai@consultus.sk
V Bratislave, dňa 15.03.2021
CNS INSOLVENCY k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Henrich Budai, komplementár
správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAŽAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púpavová 15 / 0, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 816 708
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2020 S1214
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

P.č.

Hnuteľná vec
Nákladný príves Agricom Agricom DAP 35, EČ: BA201YC, r.v.1998
Osboné vozidlo Škoda Fabia Classic 1.2 HTP 47kw, EČ: BA713ML, r.v.2005
Osboné vozidlo Škoda Fabia Classic 1.2 HTP 47kw, EČ: BA714ML, r.v. 2005
Osboné vozidlo Volkswagen Golf 1.9 TDI BXE, EČ: BA777PZ, r.v. 2006
Nákladné vozidlo Volkswagen Caddy Van, BLS, karoséria skriňová dodávková, EČ BA715SV, r.v. 2008
Nákladné vozidlo Volkswagen Caddy Van, BLS, karoséria skriňová dodávková, EČ: BA716SV, r.v. 2008
Nákladné vozidlo Volswagen Transporter T5 7 HK MultiVan, BPC, EČ BA687TM, r.v. 2008
Nákladné vozidlo Volkswagen Caddy Van, BLS, karoséria skriňová dodávková, EČ BA055TV, r.v. 2008
Nákladný príves BOCKMANN RKH 2516/27 DK-AL 3718/35, EČ: BA121YV, r.v. 2008
Nákladné vozidlo Peugeot 4007 4HN, EČ: BA551UZ, r.v. 2008

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu

Súpisová hodnota
900,00 EUR
1 000,00 EUR
1 000,00 EUR
2 500,00 EUR
3 500,00 EUR
3 500,00 EUR
5 900,00 EUR
3 900,00 EUR
500,00 EUR
3 900,00 EUR

Súpisová
hodnota

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
11. Číslo účtu (názov a forma vkladu): SK9409000000000635186806 , Slovenská sporiteľňa Business účet; zostatková
suma: 9,00; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): Slovenská sporiteľňa, a.s.;

Súpisová
hodnota

P.č. Iná majetková hodnota
12.

9,00 EUR

Nárok na vyrovnací podiel úpadcu voči spoločnosti SLOVAK AIR WATER INVESTMENTS s. r. o., Pražská 11,
Bratislava 811 04, IČO: 47 029 331 po zániku účasti spoločníka (úpadcu) v spoločnosti

zatiaľ neurčená

Chorvátsky Grob, 15.03.2021

K013241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAŽAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púpavová 15 / 0, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 816 708
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2020 S1214
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská
1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ 649 48 242, podnikajúca na území Slovenskej republiky
prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO 47 251 336; číslo zabezpečenej pohľadávky bude určené po
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skončení základnej prihlasovacej lehoty.
P.č.

Súpisová
zložka

1.

Pozemok

2.

Pozemok

Číslo
parcely

Druh
pozemku
Ostatná
3165/8
plocha
Ostatná
3165/9
plocha

Výmera v Číslo listu
m2
vlastníctva

Katastrálne
územie

24156

4038 Vrakuňa

6502

3824 Vrakuňa

Obec

Okres

Štát

BA-m.č.
VRAKUŇA
BA-m.č.
VRAKUŇA

Bratislava
SR
II
Bratislava
SR
II

Spoluvl.
podiel
1/1
1/1

Súpisová
hodnota

P.č. Pohľadávka
3.

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): SK9011110000001222392008, Bežný účet - eur; zostatková suma:137,84; mena:
EUR; banka (alebo iná inštitúcia):UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

5.
6.

137,84 EUR

Súpisová
hodnota

P.č. Hnuteľná vec
4.

Súpisová
hodnota
1162573,49
EUR
312926,51
EUR

Nedokončená výroba: špeciálna nadstavba na vozidlo Mercedes-Benz Zetros: nadstavba na čistenie vody s filtračným
zariadením, používaný prototyp na prezentačné účely
Nedokončená výroba: špeciálna nadstavba na vozidlo Mercedes-Benz Zetros: komunikačná nadstavba "náhradné
komunikačné stredisko", používaný prototyp na prezentačné účely
Zásoby: súbor náhradných dielov a súčiastok na sklade

20 000,00 EUR
30 000,00 EUR
25 000,00 EUR

Chorvátsky Grob, 15.3.2021

K013242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Halás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 1626/64, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1975
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/56/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/56/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Eduard
Halás, nar. 06.04.1975, trvale bytom Dukelská 1626/64, 920 01 Hlohovec v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Dunajskej Strede, dňa 15.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
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K013243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Zakál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Labutia 2167/16, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/5/2020 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/5/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : Gejza Zakál, nar. 01.03.1966, bytom Labutia 2167/16,
932 01 Veľký Meder, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola
doručená do kancelárie správcu prihláška veriteľa :
Györi Agroker Zrt., Külsö Veszprémi út, 10/10, 9028 Györ, IČO: 0810001545.
Celková prihlásená suma pohľadávky: 11349,59 €; poradie pohľadávky: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dlžníka pod por.č. 55.

JUDr. Štefan Dostál, správca

K013244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Vörös
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 287/10, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/28/2021 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/28/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Kristián Vörös, narodený 05.08.1984, trvale bytom Smetanov háj 287/10,
929 01 Dunajská Streda, podnikajúceho pod obchodným menom Kristián Vörös, IČO: 47 716 673, s miestom
podnikania Smetanov háj 287/10, 929 01 Dunajská Streda, oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, v pracovných dňoch –
pondelok až piatok v úradných hodinách od 08:00- 12:00 a 13:00-15:00.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: puskar@apadvokat.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
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JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka

K013245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Vörös
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 287/10, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/28/2021 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/28/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Kristián Vörös, narodený 05.08.1984, trvale bytom Smetanov háj 287/10,
929 01 Dunajská Streda, podnikajúceho pod obchodným menom Kristián Vörös, IČO: 47 716 673, s miestom
podnikania Smetanov háj 287/10, 929 01 Dunajská Streda oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno
zložiť na bankový účet č. SK26 0900 0000 0050 5239 1587 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 od. 19 ZKR 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. Adam Puškár, správca dlžníka

K013246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Vörös
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 287/10, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/28/2021 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/28/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings
(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"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th
May 2000.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka : Kristián Vörös,
nar. 05.08.1984, trvale bytom Smetanov háj 287/10, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika,
podnikajúceho pod obchodným menom Kristián Vörös, IČO: 47 716 673, s miestom podnikania Smetanov
háj 287/10, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len „dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Trnava, číslo konania: 26OdK/28/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Kristián Vörös, born 5th of August 1984, Smetanov háj 287/10, 929 01 Dunajská Streda,
Slovak Republic, doing businees under a trade name Kristián Vörös, IČO: 47 716 673, place of business
Smetanov háj 287/10, 929 01 Dunajská Streda (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with
the resolution of the District Court in Trnava No. 26OdK/28/2021 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.03.2021. Dňom
04.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court in Trnava was published in the Commercial Report (Bulletin) on 3rd of March
2021. Bankruptcy was declared on 4th of March 2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 dlžníkom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na dlžníka začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, 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. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Adam Puškár – správca, so sídlom Povodská
cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Adam Puškár – the trustee, Povodská
cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. (§ 28 ods. 3
ZKR).
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors cannot
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial report. (§ 28 sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti , inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, 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).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú
povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi. 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. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee. The registration 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 principal and the
interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has
to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in EURO. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
enclosed to the registration form. 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. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Vzory tlačív na prihlasovanie pohľadávok sa nachádzajú v prílohách č. vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Patterns of forms for claims are found in appendices no. Decree of MS SR no. 665/2005 Coll., which implements
certain provisions of Act no. 7/2005 Z.z. on Bankruptcy and Restructuring, as amended:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom
tlačive, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú obsahovať znalecký posudok (nepeňažné
pohľadávky) sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or not contain an expert opinion (non-financial claim) not be considered as
claims in the bankruptcy. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to ammend or to
correct the incorect or the incomplete registration.
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie
prihlášok a vzory iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava
zo dňa 25.02.2021 č.k. 26OdK/28/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 03.03.2021, dňom
04.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Kristián Vörös, nar. 05.08.1984, trvale bytom Smetanov háj
287/10, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, podnikajúceho pod obchodným menom Kristián
Vörös, IČO: 47 716 673, s miestom podnikania Smetanov háj 287/10, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle
Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Adam
Puškár – správca, so sídlom Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika k číslu
konania 26OdK/28/2021. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju
pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s
článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak
ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: i.
meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa; ii. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku
ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je odlišný; iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok,
úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková
výška vzniknutého úroku; iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky
pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje; v. povaha pohľadávky; vi. skutočnosť, či
sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho; vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s
pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na
ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola
pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a viii.
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní. K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových
dokumentov. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Pohľadávky možno prihlasovať
v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom
môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v ktorom sa začalo konanie,
alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z
úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný
členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Trnava from 25th of February 2021, file
No. 26OdK/28/2021. This resolution of the District Court in Trnava was published in the Commercial Report
(Bulletin) on 3rd of March 2021. Bankruptcy was declared on 4th of March 2021. The bankruptcy was declared on
the estate of debtor Kristián Vörös, born 5th of August 1984, Smetanov háj 287/10, 929 01 Dunajská Streda,
Slovak Republic, doing businees under a trade name Kristián Vörös, IČO: 47 716 673, place of business
Smetanov háj 287/10, 929 01 Dunajská Streda. According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
original to the bankruptcy trustee to the JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská
Streda, Slovak Republic to the file No. 26OdK/28/2021. According to the article 55 of the Regulation any foreign
creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The
form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the
foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates below: i. the name, postal address, email address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor; ii. the amount
of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date
on which it became due, if different; iii. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or
contractual nature, the period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; iv. if
costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details
of those costs; v. the nature of the claim; vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of
such a claim; vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what
assets are covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where
the security has been registered, the registration number; and viii. whether any set-off is claimed and, if so, the
amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which
they arose and the amount net of set-off claimed. The standard claims form shall be accompanied by copies of
any supporting documents. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange
rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National
Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court,
the insolvency practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the
official language of the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that
Member State, in the official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings
have been opened, or in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member
State shall indicate whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for
the purpose of the lodging of claims.

JUDr. Adam Puškár

správca dlžníka

trustee of the bankrupt

K013247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEVITEL, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 4240/65, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 240 826
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2021 S1636TT
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Okresný súd Trnava
25R/1/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., ako ustanovený reštrukturalizačný správca dlžníka: NEVITEL, a.s., Hlavná 4240/65, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 36 240 826 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Hlavná 3, 917 01 Trnava, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K013248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEVITEL, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 4240/65, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 240 826
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2021 S1636TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/1/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
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(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015, Vám ako reštrukturalizačný správca dlžníka
NEVITEL, a.s., IČO: 36 240 826, Hlavná 4240/65, 929 01 Dunajská Streda, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10178/T (ďalej len „Dlžník"), oznamujem nasledovné:
In accordance with the Council Regulation (EC) No. 2015/848 of 20. May 2015, me as a restructuring trustee of
the debtor NEVITEL, a.s., Hlavná 4240/65, 929 01 Dunajská Streda, Slovak Republic, identification number:
36 240 826, recorded in the Business Register of the District Court Trnava, section: Sa, insert no.: 10178/T
(hereinafter referred to as the „Debtor"), notify you as follows:
V právnej veci navrhovateľa - Dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie Dlžníka rozhodol Okresný súd
Trnava v konaní vedenom pod sp. zn. 25R/1/2021, uznesením zo dňa 19.01.2021, o začatí reštrukturalizačného
konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 17/2021 dňa 27.01.2021,
pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 28.01.2021.
In the case of the petitioner - Debtor on the proposal for permit of restructuring of the Debtor, the District Court
Trnava in the proceedings held under file no. 25R/1/2021, by the resolution of 19th of January 2021, decided on
the initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial Bulletin of the Slovak
Republic no. 17/2021 on 27th of January 2021, while the restructuring proceedings is deemed to be commenced
on 28th of January 2021.
Následne Okresný súd Trnava uznesením zo dňa 19.02.2021 povolil reštrukturalizáciu Dlžníka. Uznesenie o
povolení reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 38/2021 dňa 25.02.2021, pričom
reštrukturalizácia Dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 26.02.2021. Týmto dňom sa začína reštrukturalizácia
Dlžníka.
Subsequently, the District Court Trnava by the resolution of 19th of February 2021 permitted the restructuring of
the Debtor. The resolution on permission of restructuring was published in the Commercial Bulletin no. 38/2021 on
25th of February 2021, while the restructuring of the Debtor is deemed to be permitted from the date of 26th of
February 2021. The restructuring of the Debtor commences as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči Dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adrese: LexCreditor k.s., Hlavná 3, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-ABR")
the creditors of the Debtor are required within the deadline of 30 days from the permission of restructuring to
lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: LexCreditor k.s., Hlavná
3, 917 01 Trnava, Slovakia.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je
k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
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zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
The application shall always state the name, surname and address or name and registered office of the creditor
and the Debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the amount of
the claim divided into principal and accessions and the accessions broken down by legal cause of the creation;
the application must be dated and signed by the creditor. Also the creditors of the claims the creation of which
depend on fulfilment of certain condition, register their claims in the same way, while there shall be stated the
condition on which the claim is dependent and also the creditors of the claims secured with the real right who
shall state in the separate application form the type, order and legal cause of the creation of real right along with
stating the property by which it is secured and the amount up to which it is secured. The claim is applied in the
Euro currency. Documents proving the data referred to in the application shall be enclosed to the application. A
creditor who is an accounting entity, shall state in the application whether the claim is recorded in its accounts.
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.
If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered office in the
territory of the Slovak Republic for service of documents.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Any applications which do not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not received
within the deadline, shall not taken into account. Unregistered security right shall expire by elapsing the deadline
for lodging the claims.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced by a new
application form with the trustee, namely only by the deadline for lodging the claims.
V zmysle ZKR sa za pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou podľa vyššie uvedených
zásad, považujú všetky peňažné nároky, ktoré vznikli voči Dlžníkovi do začatia reštrukturalizačného konania, t.j.
do dátumu 28.01.2021 (vrátane).
Under the Act on Bankruptcy and Restructuring all monetary claims against the Debtor that arose by the date of
initiation of restructuring proceedings, i.e. by the date 21th of January 2021 (inclusive) are considered to be the
claims that are registered in the restructuring by lodging an application under the above principles.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak
sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči Dlžníkovi
v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
Pursuant to section 120 par. 1 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, unless this Act provides otherwise,
only the creditors that registered their claims in the manner provided by this Act have the right to exercise their
rights during the restructuring. If these claims in restructuring are not properly and timely applied by lodging the
application, the right to enforce these claims against the Debtor in case of confirmation of the restructuring plan by
the court, expires.
V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov,
ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči Dlžníkovi, ako
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aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok Dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
In accordance with section 155 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, by publishing the resolution on
confirmation of the plan in the Commercial Bulletin the right of creditors who did not properly and timely registered
their claims under this Act, to enforce these claims against the Debtor expires, as well as the security rights
relating to the property of the Debtor that have not been properly and timely registered; the same is applied also
to the contingent claims which should have been applied by lodging an application.
Záverom si Vás týmto dovoľujeme požiadať, aby ste po podaní písomnej prihlášky jej elektronickú verziu (iba
prihlášok bez príloh - t.j. bez listín preukazujúcich údaje uvedené v prihláškach) zasielali zároveň na e-mailovú
adresu: info@lexcreditor.sk.
In conclusion we hereby ask you to send also an electronic version of applications (only applications without
attachments - i.e. without documents proving the data referred to in the application) to e-mail address:
info@lexcreditor.sk after delivery of written applications.
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.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Bratislave, dňa 15.03.2021 / In Bratislava, on 15th of March 2021
LexCreditor k.s., správca / trustee

K013249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Takács Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.priateľstva 2171 / 35, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/360/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/360/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/360/2020-12 zo dňa 15.12.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Gabriel Takács, nar. 20.12.1973, trvale bytom Námestie priateľstva 2171/35, 929 01 Dunajská
Streda, dlžník bol zbavený všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru
Volárovú so sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
245/2020 dňa 21.12.2020.
Ako správkyňa dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa končí, nakoľko na základe výsledku prešetrenia majetkových
pomerov správkyňou nebol zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu. Dlžník správkyni neposkytol zákonnú súčinnosť potrebnú na preskúmanie pomerov
dlžníka.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Gabriel Takács, nar. 20.12.1973, trvale bytom
Námestie priateľstva 2171/35, 929 01 Dunajská Streda, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn.
25OdK/360/2020 zrušuje.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka
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K013250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudoň Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovský rad 47 / 3, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/11/2017 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/11/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634, správca úpadcu
Jakub Dudoň, nar. 07.02.1986, Gazdovský Rad 47/3, 931 01 Šamorín
vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania
na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejneného ako

Súpisová položka 1
hnuteľná vec : ŠKODA OCTAVIA COMBI
popis: VIN TMBKE21U118439251 rok výroby: 12/2000 stav opotrebovanosti:
pojazdné
Súpisová hodnota 1500 €

II.
Cena

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

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

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

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

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

VI.
Osobitné ustanovenia

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

JUDr. Hana Sopko, LL.M.
správca

K013251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vávra Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buková 247, 919 10 Buková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/361/2020 S1505
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Okresný súd Trnava
25OdK/361/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Vávra, nar. 13.08.1978, trvale bytom
919 10 Buková 247, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Vávra, IČO: 45 872 198, s miestom podnikania
919 10 Buková 247, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 28.02.2013, zastúpeného: Centrom právnej
pomoci, kancelária Račianska 71, 831 02 Bratislava, kancelária CPP v Trnave, oznamuje, že dňa 12.03.2021
zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovnú prihlášku nezabezpečenej pohľadávky veriteľa, EOS KSI
Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803 doručenú po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
P.č Istina v Úroky v Úroky
Poplatok
Náklady
Celková Právny dôvod vzniku pohľadávky
EUR
EUR
z omeškania v z omeškania v z uplatnenia v suma v
EUR
EUR
EUR
EUR
4/1 5442,06 1962,36 1542,69
113,96
1410,28
10471,35 Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa
14.02.2011 uzatvorenej medzi postupcom Všeobecná
úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31320155 (ďalej len „postupca“) a
veriteľom, postúpil postupca na veriteľa pohľadávku voči
dlžníkovi.
Veriteľ zakladá svoj nárok na Zmluve č. 001726311140907
(ďalej aj „zmluva“) uzatvorenej dňa 20.09.2007, predmetom
ktorej bolo poskytnutie finančných/platobných služieb
špecifikovaných v zmluve.
Vzhľadom k tomu, že dlžník neplnil svoje zmluvné
povinnosti riadne a včas, postupca predčasne ukončil
zmluvný vzťah.
Postupca postúpil na veriteľa pohľadávku v celkovej výške
8406,4 EUR, ktorá pozostávala z istiny vo výške 5592,06
EUR, z riadneho úroku vo výške 1962,36 EUR, z úroku z
omeškania vo výške 738,02 EUR, z ostatných nákladov a
poplatkov 113,96 EUR.
Dlžník odo dňa postúpenia pohľadávky uhradil sumu v
celkovej výške 150 EUR. Veriteľ vyčíslil úroky vo výške 5%
odo dňa postúpenia pohľadávky ku dňu úhrady
jednotlivých splátok v celkovej výške 404,8 EUR.
Veriteľ si uplatnil časť nároku v súdnom konaní, kde Stály
rozhodcovský súd zriadený spoločnosťou Slovenská
rozhodcovská a.s. vydal Platobný rozkaz/Rozsudok sp. zn.
SR 07200/12 zo dňa 10.12.2012, avšak v konkurze si
veriteľ uplatňuje celú pohľadávku, ktorú ku dňu vyhlásenia
konkurzu eviduje voči dlžníkovi.
Prílohy: Zmluva, Zmluva o postúpení a príloha, obchodné
podmienky, vyhlásenie mimoriadnej splatnosti.

V Piešťanoch dňa 15.03.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
Konkurzný správca dlžníka Petra Vávru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 53/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

K013252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Preidschoftová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 2253/64, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25Odk/355/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25Odk/355/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10.12.2020 č. k.: 25OdK/355/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 242/2020 zo dňa 16.12.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 17.12.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Anna Preidschoftová, narodená 09.01.1966, trvale bytom Coburgova ulica 2253/64,
917 01 Trnava (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako
„Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, Vyhlásenia Dlžníka zo dňa
01.03.2021, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname aktuálneho majetku zo dňa 16.09.2020
priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci
konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené v § 167t
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedených dôvodov Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Anna Preidschoftová, narodená 09.01.1966, trvale
bytom Coburgova ulica 2253/64, 917 01 Trnava, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K013253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Vráblik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájska 178, 951 33 Hájske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.7.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/304/2019/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/304/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle §167v zákona o konkurze a reštrukturalizácii , nakoľko správca zistil, že konkurzné konanie nepokryje
ani náklady konkurzu ,končí konkurz dlžníka Zdenko Vráblik,, narodený 05.07.1973 trvale bytom Hájska
178,95133 Hájske.. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje.
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v Šamoríne 15.03.2021

JUDr.Viola Dudáková
správca

K013254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť Nové Osady 79 / 0, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – KORVI SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 825 280, bytom časť Nové Osady 79,
925 22 Veľké Úľany, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25K/37/2013,
týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
právnych predpisov) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
pohľadávka veriteľa:
- SR – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, v sume celkovo 6209,00 eur (z toho istina 6209,00 eur).

K013255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 391/57, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/310/2020 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/310/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu Igor Daniel, narodený 20.07.1974, trvale bytom Štefánikova 391/57, 908 45
Gbely oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané
do zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 70: veriteľ BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 47967692, prihlásená
suma: 97,54 Eur
Ing. Marián Jelinek, správca
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K013256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniš Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šulekova 73 / 45B, 920 03 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/235/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/235/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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’’),
správca dlžníka: Marcel Daniš, nar. 15.03.1975, Šulekova 73/45B, 92003 Hlohovec-Šulekovo (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 245/2020 zo dňa
21.12.2020 (K090901).
Číslo
položky
1

Popis
VOLKSWAGEN
GOLF

Počet Výrobné číslo
Evidenčné
ks
číslo
1
WVWZZZ1JZ2D354228 HC 063 BL

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti
2002
Primeraný k veku

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka
1/1

Súpisová
hodnota v €
1.500,- €

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za
právne vady Motorového vozidla, jeho vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne
funkčnosť niektorých jeho častí. Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako
aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných
skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné
náklady zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín
obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Marcel Daniš – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú
ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení
zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové
vozidlo - Marcel Daniš“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet
Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena
nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná
ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Motorové vozidlo. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K013257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zajo Outdoor s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 1646/6 / 0, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 116 099
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/4/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty úpadcu Zajo Outdoor, s.r.o., so sídlom
29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO: 47 116 099 (ďalej len „úpadca“) oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola dňa 11.03.2021 do elektronickej schránky správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa úpadcu Slovenská republika – Daňový úrad Trnava, so sídlom
Hlboká 8/1, Trnava a správca do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovnú pohľadávku:
P.č. Istina
pohľ EUR

v Celková Právny dôvod vzniku pohľadávky
suma
v
EUR
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Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019 zo dňa 06.11.2020. Pohľadávka vo
výške 57.891,67 EUR na dani Daň z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 01.01.2019 – 31.12.2019,
splatnosť 31.12.2020.

V Piešťanoch dňa 15.03.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca úpadcu Zajo Outdoor, s.r.o.

K013258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsoldos Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopná 1954 / 12, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/123/2018 S1746-40
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/123/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Ján Zsoldos, nar. 25.06.1976, bytom Konopná 1954/12, 932 01 Veľký Meder – Ižop, týmto v
zmysle §167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 15. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K013259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Chrapáň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 481, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.1.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/29/2021 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/29/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavol Chrapáň, nar. 15.1.1976, bytom 925 42 Trstice,
oznamuje, že do správcovského spisu 26OdK/29/2021 S1263 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
909 01 Skalica, Námestie slobody 2 a to v každý pracovný deň v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom nahliadnutia možno podať
písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.
JUDr. Václav Sosna
správca
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K013260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Chrapáň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 481, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.1.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/29/2021 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/29/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu:
Pavol Chrapáň, nar. 15.1.1976, bytom 925 42 Trstice, ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn. 26OdK/29/2021 zo dňa 25.2.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015, as the bankruptcy truste of the Pavol Chrapáň, nar. 15.1.1976, bytom 925 42 Trstice, hereinafter only
,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava, No. 26OdK/29/2021
dated 25th of February 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 3.3.2021. Dňom 4.3. 2021
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published on 3rd of March 2021. Bankruptcy was declared on 4th
of March 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len„ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization 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. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, 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. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, 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.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
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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.
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.
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. 9a 10 ZoKR ).
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 with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtorcan apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
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 iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim .
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Václav Sosna , so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica, 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. V jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika
(§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Václav Sosna, offices
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring 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. In
one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Trnava, (District Court Trnava)
Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. 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. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. 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).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii 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 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of theapplication 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).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. 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).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. 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).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. 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).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).

14. 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
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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).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. 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).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Václav Sosna
správca dlžníka /truste of the bankrupt

K013261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zacharová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Nerudova 6031 / 13, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/269/2020 S1746-83
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/269/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Bc. Zuzana Zacharová, nar. 27.12.1977, trvalo bytom Ulica Nerudova 6031/13, 917 00 Trnava,
týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Por. č.
82

Veriteľ
OTP Banka Slovensko, a.s.

Adresa
Štúrova 5, 813 54 Bratislava

IČO
31 318 916

Výška pohľadávky (€)
106072,16

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 15. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K013262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Život 1, 930 38 Nový Život
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1988

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/257/2020 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/257/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu Jozef Horváth, narodený 17.08.1988, trvale bytom 930 38 Nový Život
oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do
zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 5: veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, prihlásená suma:
5.606,47 Eur
Pohľadávka č. 6: veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, prihlásená suma:
831,15 Eur
Ing. Marián Jelinek, správca

K013263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SILK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetoslavov 730 / 0, 930 41 Kvetoslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 727 768
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca úpadcu: SILK, s.r.o., IČO: 36 727 768, so sídlom
Kvetoslavov č. 730, 930 41 Kvetoslavov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 19511/T, právne zastúpený: Mgr. Štefan Krnáč, advokát, so sídlom, Černyševského 10, 851 01
Bratislava, v konkurze vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn.: 26K/3/2021, týmto oznamuje, že
v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správcoch“) osoby vykonávajúce dohľad podľa zákona o správcoch,
konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty,
ak to ustanovuje osobitný predpis majú právo nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú
tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 26K/3/2021 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko, Veterná
43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na
tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.

V Šamoríne, dňa 14.03.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M.
správca

K013264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SILK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetoslavov 730 / 0, 930 41 Kvetoslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 727 768
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa
03.03.2021, č. k. 26K/3/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 12.03.2021 (s účinkami ku dňu
13.03.2021), bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu SILK, s.r.o., IČO: 36 727 768, so sídlom Kvetoslavov č.
730, 930 41 Kvetoslavov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19511/T,
právne zastúpený: Mgr. Štefan Krnáč, advokát, so sídlom, Černyševského 10, 851 01 Bratislava (ďalej len
„Úpadca“). V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca Úpadcu vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45
dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Nikoleta
Zajko, Hlavná 45, 931 01 Šamorín, Slovenská republika k číslu konania 26K/3/2021. V zmysle článku 55
Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára
prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch
inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí
obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo Úpadca s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo Úpadca s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý Úpadcovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva Úpadcu.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od Úpadcu
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
Úpadcu.
V Šamoríne, dňa 14.03.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M. správca
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Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to inform you that based on the resolution of the District court Trnava from 3rd March 2021, file No. 26K/3/2021
published in Commercial Journal on 12th March 2021, the bankruptcy was declared on the estate of debtor SILK,
s.r.o., Id.No.: 36 727 768, seat Kvetoslavov 730, 930 41 Kvetoslavov, registered in the Commercial Register
of the District Court of Trnava section: Sro, Insert no.: 19511/T, represented by Mgr. Štefan Krnáč,
attorney in law, seat Černyševského 10, 851 01 Bratislava (hereinafter only “debtor”). According to the
Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Nikoleta
Zajko, Hlavná 45, 931 01 Šamorín, Slovak Republic to the file No. 26K/3/2021. According to the article 55 of
the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of
the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates
below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
Šamorín, 14th March 2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M. trustee

K013265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SILK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetoslavov 730 / 0, 930 41 Kvetoslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 727 768
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie preddavku
JUDr. Nikoleta Zajko, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca úpadcu: SILK, s.r.o., IČO: 36 727 768, so sídlom
Kvetoslavov č. 730, 930 41 Kvetoslavov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 19511/T, právne zastúpený: Mgr. Štefan Krnáč, advokát, so sídlom, Černyševského 10, 851 01
Bratislava, v konkurze vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn.: 26K/3/2021, týmto v súlade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s ustanovením § 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 len „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno skladať preddavok za účelom popretia pohľadávok. 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. Preddavok tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie preddavku, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: SK71 1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banka, a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška preddavku: v súlade s ustanovením § 32 ods. 19 ZKR 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
Doplňujúce údaje (poznámka): 26K/3/2021 SILK, s.r.o., preddavok-popretie pohľadávky, označenie toho kto
popiera
V Šamoríne, dňa 14.03.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M. správca

K013266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobák Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámska 2332 / 23, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/331/2019 S1746-38
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/331/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Eduard Bobák, nar. 29.01.1982, bytom Podzámska 2332/23, 920 01 Hlohovec, týmto podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
4

Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Adresa
Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO
35 807 598

Výška pohľadávky (€)
6388,49

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 15. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca
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K013267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 79 / 18, 930 13 Horné Mýto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/1/2021 S1746-68
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/1/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Attila Szabó, nar. 08.02.1981, bytom Hlavná ulica 79/18, 930 13 Horné Mýto, týmto zverejňuje
súpisové zložky majetku úpadcu:
1. Peňažná pohľadávka
Popis: zrážky z príjmu dlžníka v rozsahu, v akom podliehajú konkurzu
Dlžník: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Súpisová hodnota: 131,18 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 15.03.2021
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

V Sládkovičove 15. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K013268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Grznárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1283/61, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/50/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/50/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Ing. Marián Grznárik, dátum narodenia: 18.04.1947, trvalý pobyt: Tajovského 1283/61, 958 01
Partizánske (ďalej aj ako „úpadca“), oznamujem veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Robotnícka 2785, 017 01
Považská Bystrica, počas úradných hodín v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 13:00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na
tel. čísle: 0948 202 902, e-mailom: marian.kolek.skp@gmail.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Marián Kolek, správca

K013269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Grznárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1283/61, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/50/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/50/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Ing. Marián Grznárik, dátum narodenia: 18.04.1947, trvalý pobyt: Tajovského 1283/61, 958 01
Partizánske (ďalej aj ako „úpadca“) v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b.) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), oznamujem účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania v súvislosti
s popretím pohľadávky veriteľom je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK14 1100 0000 0029 4007
5781, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Ako informáciu pre príjemcu žiadam uviesť: „38OdK/50/2021 – preddavok popretie“

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Výška preddavku na trovy konania o
určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo
do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

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

Mgr. Marián Kolek, správca

K013270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Grznárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1283/61, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/50/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/50/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka: Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1956, ako správca úpadcu: Ing. Marián Grznárik, dátum narodenia: 18.04.1947, trvalý pobyt:
Tajovského 1283/61, 958 01 Partizánske (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín,
spis. zn.: 38OdK/50/2021, zo dňa 03.03.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor: Ing. Marián Grznárik, date of birth:
18.04.1947, address at: Tajovského 1283/61, 958 01 Partizánske (hereinafter only “the Debtor“), my duty is
to inform that by the resolution of the District Court Trenčín, No. 38OdK/50/2021 dated on 3rd of March
2021, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 47/2021 dňa 10.03.2021.
Dňom 11.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Business Journal No. 47/2021 on 10th of
March 2021. Bankruptcy was declared on 11th of March 2021.

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

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 12.03.2021.
The date 12th of March 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30 and
§ 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the
claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is
registered by the administrator without undue delay of the secured creditor of the loan Housing will be
notified in writing. (§ 167l sec. 1 BRA)

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

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the trustee, and the trustee must be delivered within the
basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the
application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot
exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the
schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum. The
delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court
to pass the limitation period and termination of the right (§ 167l sec. 3 BRA).

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

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

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

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

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

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

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

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

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA).

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Section 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership (§ 29 sec.
10 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015 on insolvency proceedings.

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

K013271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Majzlanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/48/2021 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/48/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otto Markech, so sídlom Švermova 23, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka - Viera Majzlanová, nar.
31.10.1960, trvale bytom 958 01 Partizánske, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese Švermova 23, 911 01 Trenčín, a to počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e-mailom na: otmar@centrum.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0903728405.
JUDr. Otto Markech, správca

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

K013272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Majzlanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/48/2021 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/48/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Otto Markech, so sídlom Švermova 23, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka – Viera Majzlanová, nar.
31.10.1960, trvale bytom 958 01 Partizánske, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na
ktorý možno skladať preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR, je vedený vo finančnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ústave Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK58 0900 0000 0000 4830 8354.
Preddavok sa skladá s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. 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. Podľa § 32 ods. 19 ZKR 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 sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac
10 000 eur.
JUDr. Otto Markech, správca

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

K013273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčiková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/9/2021 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/9/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Jana Kováčiková, rod.
Šimurková, nar. 02.12.1972, trvale bytom Prievidza (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 38OdK/9/2021, v nadväznosti na ust. § 167j zákona
č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po
preskúmaní pomerov Dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými
nákladmi) zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Správca ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na podnet
veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru
či odporovateľnosti právnych úkonov, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční
správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume
schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bánovce nad Bebravou, 15.03.2021
JUDr. Peter Zajac, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Púchovský mäsový priemysel, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 853
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/1/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/1/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava,
správca úpadcu Púchovský mäsový priemysel, a.s., so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO: 31 561
853, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa
03.03.2021 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Westfleisch SCE mit beschränkter
Haftung, so sídlom: Brockhoffstrasse 11, 481 43 Münster, IČO: DE12611652 v celkovej výške prihlásenej sumy
68 607,99 Eur. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K013275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OIL ONE, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 260 774
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/17/2019 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/17/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: OIL ONE, a. s., so sídlom: Štvrť SNP 123, 914 51
Trenčianske Teplice, IČO: 50 260 774 (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Trenčín, č. k. 38K/17/2019, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená
prihláška pohľadávky veriteľa: Notársky úrad JUDr. Tomáš Trella, IČO: 42 277 931, so sídlom: Mostová 2,
Bratislava.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ poskytol Úpadcovi služby notárskeho úradu – druh notárskeho úkonu:
Exekučný titul registrovaný v N 556/2017, Nz 25952/2017. Za vykonanie notárskeho úkonu Veriteľ vystavil
v zmysle vyhlášky MSSR č. 31/1993 Z.z. faktúru č. 1812017 zo dňa 1.8.2017 na sumu vo výške 1.186,43 EUR
splatnú dňa 8.8.2017.
Na základe uvedeného si veriteľ prihlasuje po základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške
1.432,95 EUR (istina vo výške 1.186,43 EUR a úrok z omeškania vo výške 246,52 EUR). Celková prihlásená
suma: 1.432,95 EUR, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Marek Piršel, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Frgala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 771/1, 95801 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/75/2018 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/75/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/75/2018-18 zo dňa 19.03.2018, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku OV 60/2018 dňa 26.03.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Peter Frgala, nar.
11.03.1976, trvale bytom Gorkého 771/1, 958 01 Partizánske a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Peter Frgala, nar. 11.03.1976, trvale bytom Gorkého 771/1, 958 01
Partizánske, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR
(vychádzajúc zo zoznamu majetku, osobného stretnutia s dlžníkom, zo súčinnosti s tretími osobami poskytnutej na
základe výziev správcu a vlastného šetrenia) zistil, že konkurznú podstatu netvorí žiadny majetok, a teda
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V konkurznom konaní žiadny z veriteľov nepoprel prihlásenú
pohľadávku iného veriteľa a zároveň žiadny z veriteľov neprejavil záujem o funkciu zástupcu veriteľov. Na základe
týchto skutočností správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Frgala, nar. 11.03.1976,
trvale bytom Gorkého 771/1, 958 01 Partizánske, končí.

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

V Považskej Bystrici, dňa 04.03.2021

JUDr. Róbert Fatura, správca

K013277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Lehotský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 1883/43, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/216/2018 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/216/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/216/2018-20 zo dňa 06.07.2018, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku OV 133/2018 dňa 12.07.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ľubomír
Lehotský, nar. 27.05.1977, trvale bytom Ľ. Štúra 1883/43, 018 61 Beluša a zároveň som bol ustanovený do
funkcie správcu.

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Ľubomír Lehotský, nar. 27.05.1977, trvale bytom Ľ. Štúra 1883/43, 018 61
Beluša, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR (vychádzajúc
zo zoznamu majetku, osobného stretnutia s dlžníkom, zo súčinnosti s tretími osobami poskytnutej na základe
výziev správcu a vlastného šetrenia) zistil, že konkurznú podstatu netvorí žiadny majetok, a teda konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. V konkurznom konaní žiadny z veriteľov nepoprel prihlásenú pohľadávku
iného veriteľa a zároveň žiadny z veriteľov neprejavil záujem o funkciu zástupcu veriteľov. Na základe týchto
skutočností správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľubomír Lehotský, nar. 27.05.1977,
trvale bytom Ľ. Štúra 1883/43, 018 61 Beluša, končí.

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

V Považskej Bystrici, dňa 04.03.2021

JUDr. Róbert Fatura, správca

K013278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Štefanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska Cesta 2642/8C, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/502/2018 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/502/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/502/2018 zo dňa 04.12.2018, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku OV 238/2018 dňa 11.12.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Klára Štefanová,
nar. 25.07.1966, trvale bytom Ciglianska Cesta 2642/8C, 971 01 Prievidza a zároveň som bol ustanovený do
funkcie správcu.
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JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Klára Štefanová, nar. 25.07.1966, trvale bytom Ciglianska Cesta 2642/8C,
971 01 Prievidza, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR
(vychádzajúc zo zoznamu majetku, osobného stretnutia s dlžníkom, zo súčinnosti s tretími osobami poskytnutej na
základe výziev správcu a vlastného šetrenia) zistil, že konkurznú podstatu netvorí žiadny majetok, a teda
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V konkurznom konaní žiadny z veriteľov nepoprel prihlásenú
pohľadávku iného veriteľa a zároveň žiadny z veriteľov neprejavil záujem o funkciu zástupcu veriteľov. Na základe
týchto skutočností správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Klára Štefanová, nar.
25.07.1966, trvale bytom Ciglianska Cesta 2642/8C, 971 01 Prievidza, končí.

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

V Považskej Bystrici, dňa 04.03.2021

JUDr. Róbert Fatura, správca

K013279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPOLAGRO,s.r.o.v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubodiel 272, 913 23 Dubodiel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 152 253
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/14/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/14/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
JUDr. Danica Birošová , so sídlom kancelárie Piaristická 46 , 911 01 Trenčín , správca konkurznej podstaty
úpadcu : SPOLAGRO s.r.o. v konkurze , so sídlom 913 23 Dubodiel 272 , IČO : 34 152 253 , sp.zn. konania OS
Trenčín : 38K/14/2020 , týmto oznamuje , že v súlade s ustanovením §167I ods.1 v spojení s § 28 ods.3 ZKR boli
do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa :
·

prihláška por. číslo 39/2021
1.191,31 eur

, AKROM SK s.r.o. , Veterná 968/8 , 900 45 Malinovo v celkovej sume

V Trenčíne 15.03.2021

JUDr. Danica Birošová, správca
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K013280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Čentéšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1506/92, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/326/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/326/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradové
číslo

Typ súpisovej
zložky
majetku

1

nehnuteľnosť

2

nehnuteľnosť

3

nehnuteľnosť

4

nehnuteľnosť

5

nehnuteľnosť

6

nehnuteľnosť

7

nehnuteľnosť

Spoluvlastnícky
podiel

Opis súpisovej zložky majetku
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 1057 o výmere 1598
m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste
vlastníctva č. 2055, vedený Okresným úradom
Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre
okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad
Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad
Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 1109 o výmere 1684
m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste
vlastníctva č. 2055, vedený Okresným úradom
Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre
okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad
Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad
Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 1238 o výmere 364 m2,
druh pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 2055, vedený Okresným
úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny
odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec
Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie
Bánovce nad Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 1571/2 o výmere 1183
m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste
vlastníctva č. 2055, vedený Okresným úradom
Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre
okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad
Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad
Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 1730/2 o výmere 5877
m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste
vlastníctva č. 2055, vedený Okresným úradom
Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre
okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad
Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad
Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 1884/2 o výmere 874
m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste
vlastníctva č. 2055, vedený Okresným úradom
Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre
okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad
Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad
Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 2184 o výmere 886 m2,
druh pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste
vlastníctva č. 2055, vedený Okresným úradom
Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre
okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad
Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad
Bebravou

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

1/4

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

Súpisová
hodnota
Podstata
majetku v EUR

399,50

421,00

91,00

295,75

1 469,25

218,50

221,50
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pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu, par. č. 2303 o výmere 1529
m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste
vlastníctva č. 2055, vedený Okresným úradom
Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre
okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad
Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad
Bebravou

1/4

Deň vydania: 18.03.2021

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

382,25

všeobecná

3 498,75

V Dubnici nad Váhom, dňa 15.03.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Elena Čentéšová, rod. Hučinová

K013281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Széleš Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová 0, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/336/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/336/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Matúš Széleš, nar. 09.11.1991, 972 51 Handlová, vo veci vedenej na Okresnom súde
Trenčín pod sp. zn. 40OdK/336/2020, oznamuje v súlade s ústanovením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že
vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Zverejnením
tohto
oznámenia
v
Obchodnom
vestníku
sa
konkurz
zrušuje.
V

Trenčíne,

dňa

15.03.2021

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K013282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhumenská Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňová 669 / 16, 972 46 Čereňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/411/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/411/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Darina Vozárová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Denisa Záhumenská, trvale bytom Jabloňová
669/16, 972 46 Čereňany, nar. 11.03.1993 v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamujem, že konkurz sa končí,
nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( § 167t ods. 1 ZKR).
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZKR, ktorý správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení v zmysle § 166i ZKR správca nezistil majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

Ing. Darina Vozárová, správca

K013283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Rihar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 208/14, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/433/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/433/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Matúš Rihar nar. 12.6.1993 trvale bytom Nábrežná 208/14 Partizánske
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 38OdK/433/2020 týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení boli do
zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava-mestská časť Petržalka IČO: 35724803 v celkovej sume
3 258,53 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K013284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Salgóvá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2064/139, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.3.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Sáska
Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/459/2020 S 1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/459/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
JUDr. Jakub Sáska, správca S1926, so sídlom kancelárie: Horná Súča 381, 913 33 ustanovený do funkcie
správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka: : Lenka Salgóvá, nar. 24.3.1975, trvale bytom Rozkvet
2064/139, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko , vedeného pod sp. zn. 40OdK/459/2020 , týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka: Lenka Salgóvá, nar. 24.3.1975, trvale bytom Rozkvet 2064/139, 017
01 Považská Bystrica, Slovensko končí. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR sa konkurz zrušuje
oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

V Hornej Súči, dňa 29.02.2021

JUDr. Jakub Sáska, správca S1926

K013285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudíková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Teplá 0, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/53/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/53/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/53/2020-17 zo dňa 06.02.2020, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 29/2020 zo dňa 12.02.2020 (účinky vyhlásenia – 13.02.2020), značka záznamu:
K012823, bol na majetok dlžníka Renáta Dudíková, nar. 29.08.1971, trvale bytom 914 01 Trenčianska Teplá
(ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz.
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/53/2020-29 zo dňa 11.02.2021, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 33/2021 zo dňa 18.02.2021 (účinky vyhlásenia – 19.02.2021), značka záznamu:
K008302, som bola ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Darina Vozárová, so sídlom Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako správca úpadcu Renáta
Dudíková, nar. 29.08.1971, trvale bytom 914 01 Trenčianska Teplá týmto oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, a to
počas pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu prosím vopred podať písomne na vyššie uvedenú adresu správcu,
mailom na adresu: darina.vozar@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0907 707 673.

Dubnica nad Váhom, 15.03.2021
Ing. Darina Vozárová, správca
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K013286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudíková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Teplá 0, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/53/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/53/2020-17 zo dňa 06.02.2020, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 29/2020 zo dňa 12.02.2020 (účinky vyhlásenia – 13.02.2020), značka záznamu:
K012823, bol na majetok dlžníka Renáta Dudíková, nar. 29.08.1971, trvale bytom 914 01 Trenčianska Teplá
(ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz.
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/53/2020-29 zo dňa 11.02.2021, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 33/2021 zo dňa 18.02.2021 (účinky vyhlásenia – 19.02.2021), značka záznamu:
K008302, som bola ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Darina Vozárová, správca Úpadcu, týmto oznamujem účastníkom konkurzného konania číslo bankového účtu
– SK35 0900 0000 0051 6682 7078 , vedený v SLSP a.s., na ktorý v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 a ods.11
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) možno skladať kauciu s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 3 ZKR pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR 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.

Dubnica nad Váhom, 15.03.2021
Ing. Darina Vozárová, správca

K013287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudíková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Teplá 0, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
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Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/53/2020 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Darina Vozárová, správca dlžníka Renáta Dudíková, trvale bytom 914 01 Trenčianska Teplá, nar.
29.08.1971 týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli správcom do zoznamu pohľadávok zapísané
nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

IČO
35 807 598

Ulica
Pribinova

Číslo
25

Obec
Bratislava

PSČ
811 09

štát
SR

Prihlásená suma v €
2.170,94

Ing. Darina Vozárová
Správca, S1960

K013288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudryová Markéta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. Žitava 1379/24, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/146/2020 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/146/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Markéta Kudryová, nar. 27.02.1972, bytom Sídl. Žitava č. 1379/24, Vráble, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde NITRA, č. k. 27OdK/146/2020, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu
vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Lodná
2A, 94501 Komárno, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00
hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na
uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: vasek@spravca.eu. V dôsledku opatrení Úradu
vlády SR prijatých v súvislosti s aktuálnym vývojom šírenia korona vírusu na území SR až do odvolania správca
vyžaduje od všetkých osôb nahliadajúcich do spisu použitie ochranných rúšok, respirátorov, alebo iných
obdobných ochranných prostriedkov. Správca úpadcu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia občanov SR
preferuje možnosť, že účastníci konania písomne alebo mailom požiadajú o vyhotovenie el. kópií dokumentov,
ktoré im budú zaslané prostredníctvom mailovej komunikácie.

K013289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudryová Markéta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. Žitava 1379/24, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/146/2020 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/146/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Markéta Kudryová, nar. 27.02.1972, bytom Sídl. Žitava č. 1379/24, Vráble,
týmto oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy konania možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá a/ zo sumy spornej pohľadávky, b/ zo sumy, v ktorej bola popretá (ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky) a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok sa skladá na účet
správcu, č. ú., IBAN: SK24 1100 0000 0029 3427 9948 vedený v Tatra banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.

K013290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudryová Markéta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. Žitava 1379/24, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/146/2020 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/146/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
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(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(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”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
Markéta Kudryová, nar. 27.02.1972, bytom Sídl. Žitava 1379/24, Vráble, že bol na majetok úpadcu uznesením
Okresného súdu NITRA, spis. zn. 27OdK/146/2020 zo dňa 20.05.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
100/2020 zo dňa 27.05.2020 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Alexej Vašek, so
sídlom: Lodná 2A, 94501 Komárno.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Markéta Kudryová, born 27.02.1972, res. Sídl. Žitava 1379/24, Vráble, our duty is to inform
you, that with the resolution of the District Court Nitra, No. 27OdK/146/2020 dated on the 20.05.2020 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 100/2020 from 27.05.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Mgr. Alexej Vašek, office: Lodná 2A, 94501 Komárno, as the trustee in bankruptcy, 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 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „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 judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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 trustee 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 creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 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).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

K013291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudá Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palkovičova 4276/24, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/136/2020 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/136/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ 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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Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 12.05.2020 bol Mgr. Alexej Vašek ustanovený za správcu úpadcu
Ivana Chudá, nar. 30.04.1978, bytom Palkovičova 4726/24, 955 01 Topoľčany /ďalej v texte len „úpadca“/.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 94/2020 dňa 19.05.2020.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Ivana Chudá, nar. 30.04.1978, bytom Palkovičova 4726/24, 955
01 Topoľčany sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567

K013292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bónová Anastázia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Ku Bratke 2908/12, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1955
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/217/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/217/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Anastázia Bónová, dát. nar. 12.12.1955, trvale bytom Ul. Ku Bratke 2908/12,
934 05 Levice (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje
2. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.
1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovný súbor majetku - spoluvlastníckych podielov k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve Dlžníka, ktoré sú zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Pozemky
LV č. Katastrálne územie

Parc. číslo Výmera v m2

Druh pozemku

534
534
534
1124
1124
1124

302/1
302/2
302/3
676/1
676/2
2593

Vinica
Zastavaná plocha a nádvorie
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Vinica
Lesný pozemok

Dolné Jabloňovce
Dolné Jabloňovce
Dolné Jabloňovce
Dolné Jabloňovce
Dolné Jabloňovce
Dolné Jabloňovce

97
72
79
68
577
3320

Podiel
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

Register Súpisová hodnota v EUR
„C“
„C“
„C“
„C“
„C“
„C“

97 €
6,30 €
0,48 €
0,82 €
1 154,00 €
373,50 €

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Poľná 8, 934 03 Levice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do 13:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu,
nestačí podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·

meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb;
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie;
· trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách;
· výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za jednotlivé spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam, ktoré sú
označené ako Predmet verejného ponukového konania, ktorá bude vyjadrené ako slovne tak i písomne
tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a
slovným vyjadrením platí nižšia suma;
· adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu;
· čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky;
· obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna
k.s., Poľná 8, 934 03 Levice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie
Anastázia Bónová“.
5. Záloha na kúpnu cenu
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.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu:
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.
8. Osobitné náležitosti ponuky
Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu
medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
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e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K013293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bónová Anastázia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Ku Bratke 2908/12, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1955
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/217/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/217/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Anastázia Bónová, dát. nar. 12.12.1955, trvale bytom Ul. Ku Bratke 2908/12,
934 05 Levice (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje
2. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.
1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovný súbor majetku - spoluvlastnícke podiely k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve Dlžníka, ktoré sú zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Pozemky
LV č.
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091

Katastrálne
územie
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné

Parc.
číslo

Výmera
m2

v

1945/3

4070

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1949

892

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1960

10154

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1963

585

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1972

103826

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2018

6521

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2019

10189

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2023

3417

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2025

4589

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2026

11169

Lesný pozemok

1/308 „E“

2057

5970

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2082

4552

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2083

885

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

Druh pozemku

Podiel

Register

Súpisová hodnota
Poznámka
v EUR
Spoločná nehnuteľnosť
0,64 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,24 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
1,59 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,09 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
16,21
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
1,02 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
1,59 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,53 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,72 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
16,32 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,93 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,71 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
0,14 €
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
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1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092

Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
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Jabloňovce
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Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
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2084

2759

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,43 €

2094

3208

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,50 €

2102

7780

Lesný pozemok

1/308 „E“

11,37 €

2110/3

498

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,08 €

2163

770

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,12 €

2165

378

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,06 €

2169/1

133009

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

20,78 €

2172

2805

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,44 €

2173

3000

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,47 €

2174

2136

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,33 €

2186

1662

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,26 €

2189

26511

Lesný pozemok

1/308 „E“

38,73 €

2195

3231

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,50 €

2198

39839

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

6,22 €

2199

9752

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1,52 €

2210

7790

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1,22 €

2212

4311

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,67 €

2267

10481

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1,64 €

2280

372

Orná pôda

1/308 „E“

0,46 €

2293

19432

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

3,03 €

2294

4220

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,66 €

2297

466

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,07 €

2299

3201

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,50 €

2302

8664

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1,35 €

2303

4594

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,72 €

2315

13484

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2,11 €

2326

493

1/308 „E“

0,08 €

2328

1665

1/308 „E“

0,26 €

2345

7452

1/308 „E“

1,16 €

2346

464

1/308 „E“

0,07 €

2351

5265

1/308 „E“

0,82 €

2352

1072

1/308 „E“

0,17 €

2354

79656

1/308 „E“

12,44 €

2358

899

1/308 „E“

0,14 €

2365

1003

1/308 „E“

0,16 €

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

Deň vydania: 18.03.2021
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
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Obchodný vestník 53/2021

1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034

Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné

Konkurzy a reštrukturalizácie
Trvalý trávny porast

2368

845

1/308 „E“

0,13 €

2369

392

1/308 „E“

0,06 €

2391/1

3946

1/308 „E“

0,62 €

2391/2

79

1/308 „E“

0,01 €

2401

198

1/308 „E“

0,03 €

2410

245

1/308 „E“

0,04 €

2424

2151

1/308 „E“

0,34 €

2425/1

11333

1/308 „E“

1,77 €

2431

141230

1/308 „E“

22,06 €

2715/2

12067

1/308 „E“

1,88 €

45

981

Zastavaná
a nádvorie

1/308 „C“

31,85 €

376

115

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,02 €

396

270

Ostatná plocha

1/308 „C“

0,44 €

446

1097

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,17 €

469

1863

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,29 €

505

169

Ostatná plocha

1/308 „C“

0,27 €

512

1416

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,22 €

514

180

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,03 €

523

522

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,08 €

718

255

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,04 €

741

2018

Ostatná plocha

1/308 „C“

3,28 €

886

248

Ostatná plocha

1/308 „C“

0,40 €

890

2273

Ostatná plocha

1/308 „C“

3,69 €

1004

3428

Vodná plocha

1/308 „C“

2,78 €

1005

12739

Lesný pozemok

1/308 „C“

18,61 €

1006

686

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,11 €

1008

5167

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,81 €

1076/1

1337

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,21 €

1088

5063

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,79 €

1090

3845

Vodná plocha

1/308 „C“

3,12 €

1150

11984

Ostatná plocha

1/308 „C“

19,45 €

1231

3108

Ostatná plocha

1/308 „C“

5,05 €

1347

5158

Lesný pozemok

1/308 „C“

7,54 €

1348

1007

Lesný pozemok

1/308 „C“

1,47 €

1621

1511

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,24 €

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
plocha

Deň vydania: 18.03.2021
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
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(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
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1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034

Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné

Konkurzy a reštrukturalizácie

1621

1511

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,24 €

1652

1917

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,30 €

1699

5341

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

0,83 €

1732

7268

Trvalý trávny porast

1/308 „C“

1,14 €

1733

3046

Ostatná plocha

1/308 „C“

4,94 €

1734

1158

Ostatná plocha

1793

15553

Ostatná plocha

1818/1

5806

Ostatná plocha

1818/3

1561

Ostatná plocha

1881/1

2479

Trvalý trávny porast

1926

7873

Trvalý trávny porast

1928/2

1299

Trvalý trávny porast

1943

20241

Ostatná plocha

2085

4820

Trvalý trávny porast

2095

13930

Lesný pozemok

2115

674

Trvalý trávny porast

2143

248

Ostatná plocha

2150

565

Trvalý trávny porast

2158

621

Ostatná plocha

2190

30665

Ostatná plocha

2211

9528

Lesný pozemok

2259

4072

Lesný pozemok

2677

939

Ostatná plocha

256

453

286

1/308

„C“

1,88 €

„C“

25,25 €

„C“

9,43 €

„C“

2,53 €

„C“

0,39 €

„C“

1,23 €

„C“

0,20 €

„C“

32,86 €

„C“

0,75 €

„C“

20,35 €

„C“

0,11 €

„C“

0,40 €

„C“

0,09 €

„C“

1,01 €

„C“

49,78 €

„C“

13,92 €

„C“

5,95 €

„C“

1,52 €

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,07 €

2108

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,33 €

287

16865

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

2,63 €

288/2

66137

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

10,33 €

403

187

záhrada

1/308 „E“

5,46

790

2269

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,35 €

879

647

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,10 €

887

1296

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,20 €

912

640

Orná pôda

1/308 „E“

0,78 €

974

2070

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,32 €

998

356

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,06 €

1063

1038

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,16 €

1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308
1/308

Deň vydania: 18.03.2021
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
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(zákon č.
(zákon č.
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(zákon č.
(zákon č.
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1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034

Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
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Jabloňovce
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Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce
Dolné
Jabloňovce

Konkurzy a reštrukturalizácie

1069/2

7716

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1,20 €

1069/4

1505

Lesný pozemok

1/308 „E“

2,20 €

1076/2

853

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,13 €

1091

849

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,13 €

1244

1234

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,19 €

1266

532

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,08 €

1269

2907

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,45 €

1296

1392

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,22 €

1612

518

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,08 €

1701

960

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,15 €

1702

2226

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,35 €

1794

593

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,09 €

1795

309

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,05 €

1796

716

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,11 €

1817

1064

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,17 €

1818/2

2627

Ostatná plocha

1/308 „E“

4,26 €

1819

36767

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

5,74 €

1928/1

210

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,03 €

1940

10495

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

1,64 €

1942

302

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,05 €

1944

1503

Trvalý trávny porast

1/308 „E“

0,23 €

Deň vydania: 18.03.2021
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)
Spoločná nehnuteľnosť
97/2013 Z.z.)

(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.
(zákon č.

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Poľná 8, 934 03 Levice
3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do 13:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu,
nestačí podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·
·

meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb;
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie;
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 18.03.2021

·

výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za jednotlivé spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam, ktoré sú
označené ako Predmet verejného ponukového konania, ktorá bude vyjadrené ako slovne tak i písomne
tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a
slovným vyjadrením platí nižšia suma;
· adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu;
· čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky;
· obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna
k.s., Poľná 8, 934 03 Levice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie
Anastázia Bónová – spol. nehnuteľnosť“.
5. Záloha na kúpnu cenu
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.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu:
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.
8. Osobitné náležitosti ponuky
Správca poučuje účastníkov verejného ponukového konania, že nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom speňažovania
v tomto verejnom ponukovom konaní sú spoločnosťou nehnuteľnosťou v zmysle ust. § 8 Zákona č. 97/2013 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej len
„ZoPS“).
V nadväznosti na uvedené je preto záväznú ponuku do tohto kola verejného ponukového konania môže podať len
osoba, ktorá je už vlastníkom spoluvlastníckeho podielu k speňažovaným nehnuteľnostiam v súlade
s ustanoveniami ZoPS.
V prípad, že bude správcovi doručená záväzná ponuka, ktorá bude v rozpore s ustanoveniami Zákona č. 97/2013
Z. z. o pozemkových spoločenstvách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, správca
takúto ponuku odmietne ako ponuku, ktorá nespĺňa osobitné náležitosti záväznej ponuky.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K013294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bleho Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 559/11, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/210/2018 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/210/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Patrik
Bleho, nar. 19.07.1973, Hviezdoslavova 559/11, 952 01 Vráble (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku, ktorého
súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 48/2021 zo dňa 11.03.2021 (K012203).
Iná majetková hodnota:
Súpisová
hodnota v EUR

Popis

Obchodný podiel spoločníka v spoločnosti pizza PABLE, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova 559, 952 01 Vráble, IČO:
2.500,- €
46 233 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 29424/N

(ďalej len „Vyrovnací podiel“).
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – PATRIK BLEHO – VYROVNACÍ PODIEL NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova 9, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN : SK34 1100 0000 0029 4800 8081, TATRSKBX,
zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré
záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť v poznámke
platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Vyrovnací podiel - Patrik Bleho“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
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4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Vyrovnacieho podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Vyrovnací podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Vyrovnací podiel. Návrh záujemcu nesmie
obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Vyrovnací podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní 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 cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K013295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vidovenec Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská ul. 41, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/81/2015 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/81/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty:
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca úpadcu Ing. Marek Vidovenec, nar.:
19.04.1967, bytom Gazdovská 41, 945 01 Komárno, v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") v spojení s § 97 ods. 1 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Stavebné bytové družstvo Komárno, so sídlom Zimná 16, 945 01
Komárno, IČO: 00 170 984 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
V Nitre dňa 15.03.2021
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K013296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vidovenec Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská ul. 41, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/81/2015 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/81/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty:
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca úpadcu Ing. Marek Vidovenec, nar.:
19.04.1967, bytom Gazdovská 41, 945 01 Komárno, v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") v spojení s § 97 ods. 1 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 811 02 Bratislava,
IČO: 31 318 916 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného
do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie 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.
V Nitre dňa 15.03.2021
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K013297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVTRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kovarce 24, 956 15 Kovarce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 936 451
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30K/10/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/10/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len „Správca“), správca úpadcu KOVTRANS s.r.o., so
sídlom Kovarce 24, 956 15 Kovarce, IČO: 44 936 451 (ďalej len „Úpadca“) v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku Úpadcu
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 58/2020 zo
dňa 24.03.2020 (K026065), a to:
Číslo
položky
1.
2.

Popis

Počet
ks

osobné vozidlo zn. CHEVROLET KALOS
1
KLAS/SH2/252
nákladné vozidlo – ťahač návesu zn. DAF FT
1
CF85.430 3800/3800/-

Rok
výroby

Súpisová
hodnota v €

KL1SF48TJ6B586568 TO292BI

2006

500,- EUR

XLRTE85XC0E598278 TO514CK

2003

3000,- EUR

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

(ďalej len „Hnuteľné veci“).
Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých ich častí. Správca súčasne upozorňuje, že Hnuteľné veci majú viaceré technické ako aj servisné vady.
Správca rovnako upozorňuje aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov
alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Hnuteľné veci nemajú platnú STK a EK. Úspešný záujemca
je povinný v lehote do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Hnuteľných vecí
z miesta ich uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom
na adrese: spravca@reguli-spravca.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „KONKURZ KOVTRANS, s.r.o. - PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ".
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym dňom o 15:00 hod.. Na účely tohto verejného ponukového
konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň nasledujúci po faktickom
zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa
oznam zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa
nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty.
Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude
prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná, a to až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledku ponukového konania správcom alebo v
prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať
ani vziať späť.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova 9, Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť
na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK91 0900 0000 0051 6990 2619, BIC:
GIBASKBX, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 200,- EUR (pre každú z Hnuteľných vecí zvlášť).
Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe
podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením
„zábezpeka hnuteľná vec“. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca
takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné meno,
miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
b. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

116

Obchodný vestník 53/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

c.
d.
e.
f.

čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
označenie Hnuteľnej veci, o ktorú záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
písomný návrh dohody o zmluvnej pokute v nižšie uvedenom znení, ktorý správca pri otváraní ponúk
záujemcov akceptuje: „(Označenie záujemcu) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude
správcom vyhodnotená ako víťazná a bude zároveň ako víťazná vyhodnotená aj príslušným orgánom,
následne v lehote podľa oznámenia v obchodnom vestníku so správcom neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v
lehote podľa ponukového konania neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky ponukového konania,
súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške ním zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude
správcom započítaná so zloženou zábezpekou.“ Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
g. návrh kúpnej ceny za konkrétnu Hnuteľnú vec v EUR (t.j. Hnuteľná vec č. 1 alebo Hnuteľná vec č. 2)
spolu s rozčlenením na kúpnu cenu s DPH a bez DPH (Úpadca je registrovaným platiteľom dane
z pridanej hodnoty),
h. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
i. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
j. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
k. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
l. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
m. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu.
O otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho
o udelenej súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne,
pričom záujemca je povinný v ponuke presne špecifikovať konkrétnu Hnuteľnú vec, vo vzťahu ku ktorým
podáva ponuku. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za konkrétnu
Hnuteľnú vec (pričom nesmie byť nižšia ako je stanovená záväzným pokynom príslušného orgánu), pričom
ponuky budú vyhodnocované vždy individuálne vo vzťahu ku každej Hnuteľnej veci samostatne. Správca
ako aj príslušný orgán je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj
bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpne zmluvy s víťazmi ponukového konania, ktorých ponuky súčasne
ako víťazné odsúhlasí aj príslušný orgán. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní
od vyhodnotenia verejného ponukového konania.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K013298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tlmače 1, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/296/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/296/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 5.1.2021, sp.zn: 27OdK/296/2020-17 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Jaroslav Varga, nar. 8.7.1961, bytom obec Tlmače, Slovenská republika, a JUDr. Richard Schwarz, so
sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 296 bol ustanovený za
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správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 7/2021 dňa 13.1.2021.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle §167v ods. 1 ZKR týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka – Jaroslav Varga, nar. 8.7.1961, bytom obec Tlmače,
Slovenská republika, sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento konkurz dlžníka
zrušuje.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K013299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agro Jasenie, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 514 465
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Veronika Vargová, správca úpadcu Agro Jasenie, s. r. o., IČO: 46 514 465, so sídlom J. Kráľa 12, 953 01
Zlaté Moravce, v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Súpisová zložka majetku č. 296 – Pohľadávka z účtu
Celková suma
Právny dôvod vzniku

12 500,00 EUR
Zmluvná pokuta v zmysle ust. § 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Mena
EURO
Dlžník
Marián Bruchter, Jasenie 130, 976 75 Jasenie
Deň zápisu majetku
12.03.2021
Dôvod
zapísania § 76 ZKR
majetku
Deň vylúčenia majetku Dôvod
vylúčenia majetku
Súpisová hodnota
12 500,00 EUR

V Nitre, dňa 12.03.2021
Mgr. Veronika Vargová, správca
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K013300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulová Emma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bory 119, 935 87 Bory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/57/2020 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/57/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Emma Mikulová, nar. 15.05.1953, bytom 935 87
Bory 119, v súlade s §167n ZKR vyhlasuje
II. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č.
86/2020 dňa 06.05.2020, a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2:
Obsah a popis súpisovej zložky:
·

Parcela reg. „C“ č. 1271, o výmere 709 m2, druh pozemku: záhrada, zapísaná na LV č. 672, k. ú. Bory,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 10/20, t. j.: 354.50 m2;

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2:

1 772.50 €

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Predmetom predaja v tomto kole verejného ponukového konania je súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis
z OR, alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky:
·
·

poštou v zalepenej obálke na adresu správcu: Ing. Marta Kulichová, správca, L. Kassáka 8, 940 01
Nové Zámky, s označením “KONKURZ- 23OdK/57/2020 – II. kolo VPK- NEOTVÁRAŤ “
do elektronickej schránky správcu: Správca - Kulichová Marta, Ing. (IČO: 48485357, suffix: 670, číslo
e-schránky: E0007053922), kde do predmetu správy záujemca uvedie “KONKURZ- 23OdK/57/2020 – II.
kolo VPK- NEOTVÁRAŤ “.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

119

Obchodný vestník 53/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1.
2.
3.
4.

Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka;
Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Emma Mikulová, nar. 15.05.1953;
6. Kontaktné údaje na záujemcu (email, telefónne číslo).
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým dňom
lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane do 15. hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do päť (5) dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk správca vykoná najneskôr päť (5) dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň
pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk, pokiaľ v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň
pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Podmienky uzavretia Zmluvy:
V prípade, ak oprávnená osoba využije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu dosiahnutú
v ponukovom konaní a zároveň túto cenu uhradí do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania na
nižšie uvedený správcovský účet v súlade s §167r ods. 2 ZoKR, správca uzavrie Kúpnu zmluvu (ďalej len
„Zmluva“) s oprávnenou osobou a záujemcovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v zmysle podmienok
ponukového konania, vráti zloženú zábezpeku najneskôr do desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Ak
posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ak oprávnená osoba svoje právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty v zmysle zákona nevyužije,
správca uzavrie Zmluvu so záujemcom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v zmysle podmienok ponukového
konania.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Zmluvu, alebo ju
neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Zmluva sa vyhotoví na náklady víťazného záujemcu. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a
ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný
záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľnosti na
záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Zmluvy odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
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z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
nehnuteľnosti nachádzajú a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Marta Kulichová, správca dlžníka Emma Mikulová, nar. 15.05.1953
tel. č.: 0903 766 400, e-mail: spravca.kulichova@gmail.com
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN: SK59 0900 0000 0051 6894 4059, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s.; VS: 23572020
V Nových Zámkoch dňa 15.03.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K013301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adámy Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná ulica 24 / 8, 935 31 Horná Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/109/2020 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/109/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Vojtech Adámy, nar. 27.01.1960, bytom Záhradná
24/8, 935 31, Horná Seč, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech Adámy, IČO: 17 713 846, s miestom
podnikania Záhradná, ulica 24/8, 935 31 Horná Seč, v súlade s §167n ZKR vyhlasuje
I. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č.
123/2020 dňa 29.06.2020, a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 – súbor majetku:
Obsah a popis súpisovej zložky:
·
·
·
·
·
·

Parcela reg. „C“ č. 538/3, o výmere 80 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 11.43 m2;
Parcela reg. „C“ č. 538/5, o výmere 158 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 22.57 m2;
Parcela reg. „C“ č. 538/8, o výmere 965 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 137.86 m2;
Parcela reg. „C“ č. 538/9, o výmere 684 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 97.71 m2;
Parcela reg. „C“ č. 539/1, o výmere 12 858 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 1 836.86 m2;
Parcela reg. „C“ č. 541/3, o výmere 1035 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná na LV č. 726, k. ú.
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Vozokany, obec: Vozokany, okres: Galanta, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7, t. j. 147.86 m2.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2 – súbor majetku:

2 067.- €

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Kúpna cena v tomto kole nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty, t. j. nesmie byť nižšia ako 2 067.- €.
Záujemca, ktorý ponúkne nižšiu cenu ako 100% súpisovej hodnoty podmienku nesplnil.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis
z OR, alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky:
·
·

poštou v zalepenej obálke na adresu správcu: Ing. Marta Kulichová, správca, L. Kassáka 8, 940 01
Nové Zámky, s označením “KONKURZ- 29OdK/109/2020 – I. kolo VPK- NEOTVÁRAŤ “
do elektronickej schránky správcu: Správca - Kulichová Marta, Ing. (IČO: 48485357, suffix: 670, číslo
e-schránky: E0007053922), kde do predmetu správy záujemca uvedie “KONKURZ- 29OdK/109/2020 – I.
kolo VPK- NEOTVÁRAŤ “.

V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1.
2.
3.
4.

Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka;
Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Vojtech Adámy, nar. 27.01.1960;
6. Kontaktné údaje na záujemcu (email, telefónne číslo).
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým dňom
lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane do 15. hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
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Správca neporušené obálky otvorí do päť (5) dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk správca vykoná najneskôr päť (5) dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň
pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk, pokiaľ v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň
pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Podmienky uzavretia Zmluvy:
V prípade, ak oprávnená osoba (§167r ods. 4 ZoKR) využije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a zároveň túto cenu uhradí do desiatich (10) dní od skončenia ponukového
konania na nižšie uvedený správcovský účet v zmysle §167r ods. 2 ZoKR, správca uzavrie Kúpnu zmluvu (ďalej
len „Zmluva“) s oprávnenou osobou a záujemcovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v zmysle podmienok
ponukového konania, vráti zloženú zábezpeku najneskôr do desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Ak
posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ak oprávnená osoba svoje právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty v zmysle zákona nevyužije,
správca uzavrie Zmluvu so záujemcom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v zmysle podmienok ponukového
konania.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Zmluvu, alebo ju
neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Zmluva sa vyhotoví na náklady víťazného záujemcu. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a
ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný
záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľnosti na
záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Zmluvy odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
nehnuteľnosti nachádzajú a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Marta Kulichová, správca dlžníka Vojtech Adámy, nar. 27.01.1960
tel. č.: 0903 766 400, e-mail: spravca.kulichova@gmail.com
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN: SK66 0900 0000 0051 7015 2456, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s.; VS: 291092020
V Nových Zámkoch dňa 15.03.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K013302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lászlóová Zita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy ..., 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
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Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/43/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/43/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Zita Lászlóová, nar. 07.06.1963, Veľké Kosihy , 946 21 Veľké Kosihy (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 150/2020 zo dňa
05.08.2020 (K060217).
Byt/ nebytový priestor:

Popis Štát

Byt
č.1

Obec

Katastrálne Č.
územie
LV

Slovenská
Dolné
Topoľníky
republika
Topoľníky

Podiel priestoru na
spoločných
častiach
Orientačné
Parcelné Spoluvlastnícky Súpisné
Číslo
a spoločných
Súpisová
číslo
č.
podiel úpadcu č.
podlažia zariadeniach domu, hodnota
vchodu
na
príslušenstve
a spoluvlastnícky
podiel k pozemku

1574 37/11

1/5

718

1

1

1/4

4 823 €

Pozemok:
Druh
Zastavaná
a nádvorie

plocha

Výmera
v m2

Štát

Obec

Katastrálne
územie

557

Slovenská
republika

Topoľníky Dolné Topoľníky 1575 37/4

LV č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/20

podiel Súpisová
hodnota
115 €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@skpnr.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Zita Lászlóová – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 1574,
1575 - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.
V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať
späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK15 0900 0000 0051 3980
1104, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 1574,
1575 - Zita Lászlóová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena
nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná
ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K013303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skačan Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice ..., 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/109/2020 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/109/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Dušan Skačan, nar. 31.05.1965, bytom 934 01 Levice (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov III. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného nehnuteľného
majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 166/2020 zo dňa 27.08.2020 (K065140).
Pozemok:
Druh
Trvalý
porast

trávny

Výmera
v m2

Štát

Obec

4858

Slovenská
republika

Lúčnica
Žitavou

nad

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

Martinová

997 211/3

Spoluvlastnícky
Úpadcu
1/8

podiel Súpisová
hodnota
1.822,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosť“)
Nehnuteľnosť sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za prípadné
vady Nehnuteľnosti, a to ani za právne vady. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@kozarskp.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Dušan Skačan – NEHNUTEĽNOSŤ LV č. 997 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Za Humnami 44, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK 94 8330 0000 0021 0177 5680, BIC:
FIOZSKBA zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 997 - Dušan
Skačan“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľnosť,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosť.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosť. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosť v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K013304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skačan Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice ..., 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/109/2020 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/109/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Dušan Skačan, nar. 31.05.1965, bytom 934 01 Levice (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov III. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného nehnuteľného
majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 166/2020 zo dňa 27.08.2020 (K065140).
Pozemok:
Druh

Výmera
v m2

Štát

Obec

Katastrálne
územie

Orná
pôda

9304

Slovenská
republika

Paňa Paňa

LV č. Parcelné č.

Spoluvlastnícky
Úpadcu

1333 870/3

1/8

podiel Súpisová
hodnota
3.489,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosť“)
Nehnuteľnosť sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za prípadné
vady Nehnuteľnosti, a to ani za právne vady. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@kozarskp.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Dušan Skačan – NEHNUTEĽNOSŤ LV č. 1333 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Za Humnami 44, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK94 8330 0000 0021 0177 5680 BIC:
FIOZSKBA zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č.1333 - Dušan
Skačan“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľnosť,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosť.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosť. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosť v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K013305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Keri Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 1190 / 25, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1976
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/215/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/215/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Martin Keri, nar. 03.08.1976, Novozámocká 1190/25, 942 01 Šurany, 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 05.03.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
35807598 Pribinova 25
Bratislava 811 09 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
13 428,87 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K013306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Urbanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ludince 102, 935 65 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/170/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/170/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Júlia Urbanová, nar.: 10.08.1962, bytom 935 65 Veľké Ludince 102,
spis. zn. 31OdK/170/2020, v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR, týmto zverejňuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená a do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka:
Veriteľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO:
36 550 949, Slovenská republika
Prihlásená suma spolu: 326,58 EUR
Dátum zápisu: 11.03.2021

V Nitre, dňa 15.03.2021
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JUDr. Marek Ďuran, správca

K013307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ostrihoňová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1417/35 1417/35, 949 01 Nitra - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/287/2020 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/287/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej proti úpadcovi
spisová značka súdneho spisu

: 29OdK/287/2020

spisová značka správcovského spisu

: 29OdK/287/2020/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)
Nitra

: Zdenka Ostrihoňová, Štúrova 1417/35, 949 01

dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 01.09.1963

oznamujeme ukončenie konkurzu podľa § 167v ZKR.

Dôvod: - konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.

S úctou

Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty
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K013308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Bumbalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná I 8/9, 951 75 Beladice - Malé Chrášťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/267/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/267/2020
Druh podania:
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. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka Jana Bumbalová, nar. 16.10.1971, bytom Hlavná I 8/9, 951 75
Beladice – Malé Chrášťany (ďalej len "dlžník") som dňa 15.3.2021 vyhotovila rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty, dňa 15.3.2021 som splnila rozvrh výťažku, na základe tejto skutočnosti podľa § 167v ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurz na majetok dlžníka: Jana Bumbalová, nar. 16.10.1971,
bytom Hlavná I 8/9, 951 75 Beladice – Malé Chrášťany sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku SR
sa konkurz zrušuje.

Levice, dňa 15.3.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K013309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hangya Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 345, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdS/5/2020 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdS/5/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Jozef Hangya, nar. 17.06.1954, bytom Salka 345, 943 61 Salka, v konaní
vedenom na Okresnom súde NITRA, č. k. 23OdS/5/2020, týmto oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia
majú právo počas konania nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je
možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Lodná 2A, 94501 Komárno, v bežných
pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00- 12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
elektronickou poštou na e-mailovú adresu: vasek@spravca.eu. V dôsledku opatrení Úradu vlády SR prijatých v
súvislosti s aktuálnym vývojom šírenia korona vírusu na území SR až do odvolania správca vyžaduje od všetkých
osôb nahliadajúcich do spisu použitie ochranných rúšok, respirátorov, alebo iných obdobných ochranných
prostriedkov. Správca úpadcu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia občanov SR preferuje možnosť, že
účastníci konania písomne alebo mailom požiadajú o vyhotovenie el. kópií dokumentov, ktoré im budú zaslané
prostredníctvom mailovej komunikácie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hangya Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 345, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdS/5/2020 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdS/5/2020
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára
Mgr. Alexej Vašek, správca dlžníka: Jozef Hangya, nar. 17.06.1954, bytom Salka 345, 943 61 Salka, v konaní o
určenie splátkového kalendára vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 23OdS/5/2020, týmto oznamuje v súlade
s ustanovením § 168d a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ,,ZKR“), že zostavil Návrh splátkového kalendára, pričom percento v ktorom sa navrhuje uspokojenie
nezabezpečených veriteľov je 100,00%.
Poučenie:
Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia
oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového
kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca
zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh splátkového
kalendára v prospech veriteľov.
Mgr. Alexej Vašek, správca

K013311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregor Bohumil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vihorlatská 664 / 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/266/2020 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/266/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marta Kulichová, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S1976, so sídlom kancelárie L.
Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky (ďalej ako „správca“), bola uznesením Okresného súdu Nitra č. 27OdK/266/2020
– 21 zo dňa 11.11.2020 ustanovená za správcu majetku dlžníka Bohumil Gregor, nar. 05.01.1947, bytom Nitra,
časť Chrenová, Vihorlatská č. 664/2 (ďalej ako „dlžník“). Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
č. 223/2020 dňa 19.11.2020.
V zmysle ust. §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „ZoKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
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že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
ako aj vyjadrenia dlžníka zo dňa 25.11.2020, som zistila, že dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by mohol
podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia §167h ZoKR.
V zmysle ustanovenia §167v ZoKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Bohumil Gregor, nar. 05.01.1947, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Bohumil Gregor, nar.
05.01.1947, občan SR, vedený pod sp. zn. 27OdK/266/2020 S1976, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZoKR).
V Nových Zámkoch dňa 15.03.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K013312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vámošová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 25, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/267/2020 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/267/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marta Kulichová, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S1976, so sídlom kancelárie L.
Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky (ďalej ako „správca“), bola uznesením Okresného súdu Nitra č. 29OdK/267/2020
– 17 zo dňa 18.11.2020 ustanovená za správcu majetku dlžníka Andrea Vámošová, nar. 05.05.1971, bytom
Šarovce 25, 935 52 Šarovce (ďalej ako „dlžník“). Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.
226/2020 dňa 24.11.2020.
V zmysle ust. §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „ZoKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
ako aj vyjadrenia dlžníka zo dňa 04.12.2020, som zistila, že dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by mohol
podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia §167h ZoKR.
V zmysle ustanovenia §167v ZoKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Andrea Vámošová, nar. 05.05.1971, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Andrea Vámošová, nar.
05.05.1971, občan SR, vedený pod sp. zn. 29OdK/267/2020 S1976, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZoKR).
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V Nových Zámkoch dňa 15.03.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K013313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDS ENERGY PIPING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Podlužianke 3 / 0, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 906 711
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom SNP 2130/56, 934 01 Levice, IČO: 47 254 831,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR, že dňa
11.03.2021, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky
veriteľa: TÜV Rheinland Česká republika s.r.o. v likvidaci so sídlom Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5,
IČO: 26 153 289 zastúpená TÜV Rheinland InterCert Kft., organizačná zložka – Ing. Alžběta Němcová, so sídlom
Račianská 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 45 536 414 v celkovej sume 3.536,13 Eur.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K013314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurčo Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňovo 35, 946 32 Mudroňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/21/2021 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/21/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka Roman Jurčo, nar. 01.04.1977, bytom Mudroňovo 35, 946 32 Mudroňovo,
Slovenská republika, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra č.
29OdK/21/2021 – 21 zo dňa 09.02.2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 30/2021 dňa 15.02.2021,
vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu konkurznej podstaty.
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According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the trustee of the debtor Roman Jurčo, birth date: 1st April
1977, address: Mudroňovo 35, 946 32 Mudroňovo, Slovak republic, my duty is to inform you, that by
Resolution of District Court Nitra no. 29OdK/21/2021 – 21 of 9th of February 2021, published in the Commercial
Bulletin No. 30/2021 dated 15th of February 2021, was declared bankruptcy of the bankrupt and the District Court
Nitra simultaneously appointed me as bankruptcy trustee.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. §199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision shall be considered the
day following the day after the judicial decision was published in the Commercial Bulletin. (§167a ods. 3 BRA
regarding the provision § 199 sec. 9 BRA).
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 substance 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. 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee, whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot execute the right to
vote. The enrollment of such claim into the list of the claims is published by the trustee in the Commercial Bulletin
with stating the creditor and the registered sum (§167l sec. 3 BRA).
Ak si zabezpečený veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v konkurze neprihlási, je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené
pre nepoctivý zámer dlžníka. (§166c ods. 2 ZKR).
If secured creditor does not register his secured claim, then he is entitled to claim satisfaction of the secured claim
only from the subject of security rights unless debt relief has been abolished for dishonest intent of the debtor
(§166 sec. 2 BRA).
Prihláška
musí
byť
podaná
na
predpísanom
tlačive
ktorá
sa
nachádza
na
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).
The application must be submitted on a pre-printed form which can be found on https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?init=true and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The documents, which prove the stated facts must be attached to the claim. The creditor, who is accounting unit,
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determines in the application a statement, whether he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account 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 Bulletin (§ 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 the list of submissions without undue delay after the end of the basic registration period to the
court along with his statement, which submissions he thinks that shouldn´t be taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions are
considered as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will also notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which must be applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor supplemented (§ 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 čl. 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic, according to the articles of amendment 40 of the Direction of the EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015.
V Nových Zámkoch dňa 15.03.2021/ In Nové Zámky on 15th March 2021
Ing. Jozef Kulich, správca /trustee

K013315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Héger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1408/25, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/25/2021 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/25/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 29OdK/25/2021 S 1235
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Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
majetku dlžníka Patrik Héger, nar. 20.01.1971, bytom Budovateľská 1408/25, 945 01 Komárno, podnikajúci
pod obchodným menom: Patrik Héger, IČO: 48 178 608, s miestom podnikania Ul. budovateľská 1408/25, 945 01
Komárno, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.12.2017, vyhlásil v zmysle § 167p zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

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

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti EARLYBIRD s.r.o., so sídlom Ul. budovateľská 1408/25,
Komárno 945 01, IČO: 50 782 606
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5000.- Eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

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

Dňa 12.3.2021 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v I. kole ponukového konania
na predaj majetku dlžníka. V tejto lehote nebola podaná žiadna ponuka, I. kolo ponukového konania je
neúspešné.
V Leviciach dňa 15.3.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská
správca dlžníka

K013316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurčo Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňovo 35, 946 32 Mudroňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/21/2021 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/21/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Kulich, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S1351, so sídlom kancelárie L.
Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, ako konkurzný správca dlžníka Roman Jurčo, nar. 01.04.1977, bytom
Mudroňovo 35, 946 32 Mudroňovo, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra
pod spisovou značkou 29OdK/21/2021, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia §8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 29OdK/21/2021 S1351 v kancelárii správcu:
Ing. Jozef Kulich, L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0903 427 890 alebo e-mailom na jozefkulich50@gmail.com .
V Nových Zámkoch dňa 15.03.2021
Ing. Jozef Kulich, správca

K013317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Héger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1408/25, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/25/2021 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/25/2021
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 Patrik Héger, nar. 20.01.1971, bytom Budovateľská 1408/25, 945 01 Komárno, podnikajúci pod
obchodným menom: Patrik Héger, IČO: 48 178 608, s miestom podnikania Ul. budovateľská 1408/25, 945 01
Komárno, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.12.2017 (ďalej len "dlžník"), vyhlasuje v zmysle §
167q ods. 3, § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
II. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti EARLYBIRD s.r.o., so sídlom Ul. budovateľská 1408/25,
Komárno 945 01, IČO: 50 782 606
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5000.- Eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

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

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE 29OdK/25/2021 S 1235 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestník. 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
verejného ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na kúpu predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej navrhovanej kúpnej ceny v prospech v prospech účtu č. účtu: SK36 1111 0000 0016 4991 6018,
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 kúpu 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 pracovných 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 bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania prostredníctvom elektronickej pošty
alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do 7
pracovných dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po
podpise kúpnej zmluvy.
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a s prevodom práv znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zaplatená kúpna
cena v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na
zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca
tým, že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.
V Leviciach, dňa 15.3.2021
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K013318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kürti Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/29/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/29/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Andrea Kürti, nar. 25.05.1979, bytom Komárno, 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 47/2021 zo dňa 10.03.2021
(K011922).
Hnuteľná vec:
Popis
Keramická pec na vypaľovanie hlinených výrobkov s regulátorom teploty zn. Eurotherm

Súpisová hodnota
1 335,- €

(ďalej len „Hnuteľná vec“)
Hnuteľná vec sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jej vady
spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých častí. Správca súčasne
upozorňuje, že Hnuteľná vec môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných
označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca je
povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Hnuteľnej veci z
miesta jej uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na
adrese: spravca@holeckovaskp.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Andrea Kürti – HNUTEĽNÁ VEC - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova 9, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Tatra banka a.s., IBAN : SK24 1100 0000 0029 4106 1218, TATRSKBX,
zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca
danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri
právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za hnuteľnú vec - Andrea Kürti“. Záloha vo výške ponúkanej
kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie
ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca
takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Hnuteľnej veci,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Hnuteľnú vec.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Hnuteľnú vec v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Martina Holečková, správca

K013319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Ladislav Farkaš, podnikajúci pod obchodným
menom: Ladislav Farkaš, s miestom podnikania
Mostová 378/1, 935 63 Čata, IČO: 47 862 891
Mostová 378/1, Čata 935 63
17.02.1970

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/15/2020 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/15/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ladislav Timuľák, správca v konkurze dlžníka: Ladislav Farkaš, nar. 17.02.1970, bytom Mostová 378/1,
935 63 Čata, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Farkaš, s miestom podnikania
Mostová 378/1, 935 63 Čata, IČO: 47 862 891, týmto v súlade s ust. §28 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, v platnom znení, zapísal dňa 09.03.2021 do zoznamu pohľadávok, pohľadávku prihlásenú po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 8
Veriteľ:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 23636/B
Prihlásená suma pohľadávky č. 8:

15.300,72 EUR

V zmysle ust. §32 ods. 3 a 8 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, je prípadné popretie pohľadávok
iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia
zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej lehote na
nižšie uvedenom účte uhradená suma (kaucia) 350,- EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.
Kauciu je možné uhradiť na bankový účet vedený v v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu IBAN
SK66 7500 0000 0040 2758 4649, variabilný symbol je číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ladislav Timuľák, správca dlžníka

K013320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaškovič František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 261, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/238/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: František Blaškovič, nar. 20.07.1961, Iža 261, 946 39 Iža (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku, ktorého
súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 28/2021 zo dňa 11.02.2021 (K007050).
Súpisová
hodnota v EUR

Položka Popis
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti ARETIX s.r.o. so sídlom Veľký Harčáš 5 , 945 01
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Komárno, IČO: 46 786 295 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 5 000,- €
32397/N

(ďalej len „Obchodný podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – František Blaškovič – Obchodný podiel NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova 9, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Tatra banka a.s., IBAN : SK24 1100 0000 0029 4106 1218, TATRSKBX,
zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré
záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť v poznámke
platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Obchodný podiel - František
Blaškovič“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Obchodného podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Obchodný podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodný podiel. Návrh záujemcu nesmie
obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Obchodný podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní 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 cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
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Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Martina Holečková, správca

K013321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luspaj Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 202 / 79, 951 93 Topoľčianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/227/2020 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/227/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Pavol Luspaj, nar. 29.12.1975, Hlavná č. 202/79, 951 93 Topoľčianky (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 22/2021 zo dňa 03.02.2021
(K005372).
Súpisová
hodnota v EUR

Položka Popis
1

Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti LADECO, s.r.o. so sídlom 1. mája 72, 953 01 Zlaté
5 000,- €
Moravce, IČO: 51 281 031 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 44775/N

(ďalej len „Obchodný podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Pavol Luspaj – Obchodný podiel - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Za Humnami 44, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN : SK94 8330 0000 0021 0177 5680,
FIOZSKBA, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Obchodný podiel - Pavol Luspaj“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
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kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
označenie Obchodného podielu,
písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Obchodný podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodný podiel. Návrh záujemcu nesmie
obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
návrh kúpnej ceny za Obchodný podiel v EUR,
doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel na účet Správcu,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní 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 cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K013322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szelesová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Ľ. Ivana 683/16, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/246/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/246/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Klaudia Szelesová, nar. 26.01.1972, Ul. Ľ. Ivana 683/16, 934 05 Levice (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 223/2020 zo dňa 19.11.2020
(K083523).
Súpisová
hodnota v EUR

Položka Popis
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Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 50% v spoločnosti SZEVA,
s.r.o., so sídlom Ul. Ľ. Ivana 16/683, 934 01 Levice, IČO: 36290947 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného 3 320,- €
súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17956/N

(ďalej len „Vyrovnací podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Klaudia Szelesová – VYROVNACÍ PODIEL NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Za Humnami 44, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN : SK94 8330 0000 0021 0177 5680,
FIOZSKBA, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Vyrovnací podiel - Klaudia
Szelesová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Vyrovnacieho podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Vyrovnací podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Vyrovnací podiel. Návrh záujemcu nesmie
obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Vyrovnací podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní 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 cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
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Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K013323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kabaiová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 73, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/61/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/61/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jolana Kabaiová, nar. 15.01.1943, Hontianska Vrbica 73, 935 55 Hontianska Vrbica (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov III. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 160/2020 zo dňa
19.08.2020 (K063212).
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Vinica

451

Vinica

471

Vinica

451

Vinica

179

Vinica

185

Vinica

436

Vinica

715

Lesný
pozemok

137

Druh

Výmera
v m2

Vinica 436

Štát

Obec

Katastrálne
územie

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica

Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica

Parcely
LV č. registra ,,E“
Parcelné č.

Spoluvlastnícky
Úpadcu

1111 2268

6/18

1.353 €

1111 2293/1

6/18

1.413 €

1112 2292

6/36

677 €

1112 2293/2

6/36

269 €

1112 2293/3

6/36

278 €

1121 2291

102/1308

306 €

1122 2296

6/18

2.145 €

2279 5053

822/2466

Štát

Obec

Katastrálne
územie

Parcely registra
Spoluvlastnícky
LV č. ,,C“
Úpadcu
Parcelné č.

Slovenská
republika

Hontianska
Vrbica

Hontianska
Vrbica

1112 2269

6/36

podiel Súpisová
hodnota

411 €

podiel Súpisová
hodnota
654 €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcom e-mailom na adrese: spravca@skpnr.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Jolana Kabaiová – NEHNUTEĽNOSTI NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK15 0900 0000 0051 3980
1104, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Jolana
Kabaiová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
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JUDr. Miroslav Belica, správca

K013324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kabaiová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 73, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/61/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/61/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jolana Kabaiová, nar. 15.01.1943, Hontianska Vrbica 73, 935 55 Hontianska Vrbica (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 47/2021 zo dňa
10.03.2021 (K011927).
Spoločná nehnuteľnosť podľa Zákona č. 97/2013 Z.z.:
Druh
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok

Výmera
v m2
4282
1266
48381
810484
1039
310798

Orná pôda

7979

Orná pôda

974

Lesný
pozemok
Lesný
pozemok

42486
362

Štát

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica

Katastrálne
územie
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica

LV č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

1403 3039/2

2829655/9999999999

6€

1403 3045

2829655/9999999999

2€

1403 3047

2829655/9999999999

60 €

1403 2952

2829655/9999999999

1032 €

1403 2953

2829655/9999999999

1€

1403 3039/1

2829655/9999999999

380 €

1403 3039/3

2829655/9999999999

10 €

1403 3040/3

2829655/9999999999

1€

1403 3040/11

2829655/9999999999

54 €

1403 3040/21

2829655/9999999999

1€

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@skpnr.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Jolana Kabaiová – NEHNUTEĽNOSTI Urbár 2 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK15 0900 0000 0051 3980
1104, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Jolana
Kabaiová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K013325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Proksa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 1026/19, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1952
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/295/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/295/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
Nehnuteľnosti:
Okres: Nitra
Obec: Rumanová
Katastrálne územie: Rumanová
LV č.: 627
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2354/1, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 2025, podiel 1/90 , súpisová hodnota:
14 EUR
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2354/2, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 2025, podiel 1/90 , súpisová hodnota:
14 EUR
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2355/1, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 2287, podiel 1/90 , súpisová hodnota:
16 EUR
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2355/2, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 2288, podiel 1/90 , súpisová hodnota:
16 EUR
LV č.: 628
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2352/1, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 1122, podiel 1/72 , súpisová hodnota:
10 EUR
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2352/2, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 3356, podiel 1/72 , súpisová hodnota:
29 EUR
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2353/1, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 3269, podiel 1/72 , súpisová hodnota:
28 EUR
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2353/2, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 1090, podiel 1/72 , súpisová hodnota: 9
EUR
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K013326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Proksa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 1026/19, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1952
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/295/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/295/2020
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

Oznámenie o prvom kole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
Nehnuteľnosti:
Okres: Nitra
Obec: Rumanová
Katastrálne územie: Rumanová
LV č.: 627
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2354/1, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 2025, podiel 1/90 , súpisová hodnota:
14 EUR
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2354/2, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 2025, podiel 1/90 , súpisová hodnota:
14 EUR
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2355/1, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 2287, podiel 1/90 , súpisová hodnota:
16 EUR
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2355/2, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 2288, podiel 1/90 , súpisová hodnota:
16 EUR

LV č.: 628
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2352/1, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 1122, podiel 1/72 , súpisová hodnota:
10 EUR
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2352/2, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 3356, podiel 1/72 , súpisová hodnota:
29 EUR
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2353/1, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 3269, podiel 1/72 , súpisová hodnota:
28 EUR
- parcela reg. „E-KN“ č.: 2353/2, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 1090, podiel 1/72 , súpisová hodnota: 9
EUR
(ďalej len „Predmet ponukového konania“)
1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania.
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.:
29OdK/295/2021– ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní.
Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31
1100 0000 0029 4607 0172.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
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I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: rolanddiosi@gmail.com
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár

K013327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kucháriková Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipovník 128, 956 01 Lipovník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1968
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/275/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/275/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie SNP 2130/56, 934 01 Levice, IČO:
47 254 831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR, že
dňa 15.03.2021, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu Súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády
954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199 v celkovej hodnote 1 021,22 EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K013328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALFA BUILD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 3147/92, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 471 999
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29K/4/2020 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/4/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z konania prvej schôdze veriteľov úpadcu
ALFA BUILD s.r.o. so sídlom Andovská 3147/92, 940 02 Nové Zámky, IČO: 47 471 999
Dátum konania: 12.03.2021 o 13:30 hod.
Miesto konania: kancelária správcu, Radlinského č.5, Nitra
Správca: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, sp. zn. správcu: 29K/4/2020 S1229
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda schôdze: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca
Prítomní veritelia:
Lucia Mančušková, bytom Nitrianska cesta 3010/99, 940 02 Nové Zámky, zastúpená splnomocnencom JUDr.
S.A.Š, nar. DD.MM.RRRR, bytom Bernolákova XX/YYYY, Topoľčany 955 01, veriteľ s počtom hlasov 76.572 =
100% z prítomných hlasov veriteľov oprávnených hlasovať na prvej schôdzi veriteľov
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver

ad 1)
Predseda schôdze privítal prítomného zástupcu veriteľov a otvoril schôdzu veriteľov. Zisťuje sa, že veritelia boli
zákonným spôsobom oboznámení s termínom schôdze veriteľov a s jej programom. Predseda schôdze
konštatuje, že je prítomný jeden veriteľ oprávnený hlasovať na schôdzi veriteľov s počtom hlasov 76.572.
Predseda schôdze konštatuje, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná.
ad 2)
Po otvorení schôdze veriteľov správca oboznámil prítomného zástupcu veriteľov o svojej činnosti a vykonaných
úkonoch odo dňa vyhlásenia konkurzu, ktoré sa predovšetkým týkali zistenia majetku úpadcu, zároveň poukázal
na správy o priebehu konkurzného konania podané na OS v Nitre a na súpis majetku všeobecnej podstaty.
Ďalej predseda schôdze oboznámil prítomného zástupcu veriteľov o podaných prihláškach veriteľov a zistenej
sume prihlásených pohľadávok. Všetky prihlásené pohľadávky v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok
boli zistené a správcom uznané v plnej výške.
Ku prednesenej správe z doterajšieho konania správcu nemal prítomný zástupca veriteľa žiadne otázky, ani
námietky.
ad 3)
Ďalším bodom programu je obligatórne rozhodovanie o výmene správcu konkurznej podstaty.
Predseda schôdze vyzval prítomného zástupcu veriteľa, aby podal návrh na odvolanie ustanoveného správcu.
Prítomný zástupca veriteľa Lucia Mančušková predložil návrh na výmenu správcu, navrhol zvoliť do funkcie
správcu JUDr. Juraj Puskailer s kanceláriou Račianska 71, 831 02 Bratislava, značka správcu S1172, následne
dal predseda schôdze hlasovať o tomto návrhu.
Výsledok hlasovania:
Za 76.572 hlasov = 100,00 %
Proti 0 hlasov
Zdržalo sa 0 hlasov
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Bolo prijaté uznesenie č.1:
Schôdza veriteľov odvoláva z doterajšej funkcie správcu Mgr. Ing. Miroslava Zdychavského a schvaľuje nového
správcu JUDr. Juraj Puskailer s kanceláriou Račianska 71, 831 02 Bratislava, značka správcu S1172.

ad 4)
Vzhľadom ku skutočnosti, že na schôdzi veriteľov je prítomný iba jeden veriteľ prostredníctvom svojho zástupcu a
preto nie je možné kreovať veriteľský výbor, správca k tomuto bodu programu nepristúpil.

ad 5)
Záverom o 13:50 hod. predseda schôdze - správca konkurznej podstaty ukončil prvú schôdzu veriteľov a
poďakoval prítomnému zástupcovi veriteľa za účasť.

V Nitre, dňa 12.03.2021

K013329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karabinoš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 1753 / 30, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/117/2020 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/117/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, bol ustanovený do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Peter Karabinoš, nar. 27.10.1980, bytom Slovenská
1753/30, 946 03 Kolárovo, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno Uznesením Okresného
súdu Nitra pod č. k. 30OdK/117/2020 zo dňa 12. mája 2020. Vzhľadom k tomu, že po preskúmaní majetkových
pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov nebol zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.

V Nitre, dňa 15.03.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908
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K013330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Kabatiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Tižina 0, 013 04 Dolná Tižina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 10Odk/9/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/9/2021
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 Dolnom Kubíne na
Hviezdoslavovom námestí č. 27 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 : Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, alebo na e-mailovú adresu
správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Dolnom Kubíne dňa 16. 03. 2021
Mgr. Andrea Buricová , správca

K013331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Kabatiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Tižina 0, 013 04 Dolná Tižina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 10Odk/9/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/9/2021
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 vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s. IBAN: SK84 0200 0000 0039 3872 4951 , Ako variabilný symbol sa uvádza
číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno alebo názov dlžníka.
V Dolnom Kubíne dňa 16. 03. 2021
Mgr. Andrea Buricová, správca

K013332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Uhríčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1070/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/59/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/59/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 05. 01. 2021, č. k. 7OdK/59/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka: Oľga Uríčková, nar. 08. 08. 1973, trvale bytom Gorkého 1070/75, 036 01 Martin, korešpondenčná
adresa: 1. Čsl. brigády 13/68, 038 61 Vrútky, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, (ďalej len
Dlžník....), zároveň súd Ustanovil do funkcie správcu Mgr. Andreu Buricovú, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 27,
026 01 Dolný Kubín.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 12. 01. 2021 č. OV
6/2021 pod podacím číslom K001219.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok Dlžníka: Oľga Uríčková, nar. 08. 08. 1973, trvale bytom Gorkého 1070/75, 036 01 Martin,
korešpondenčná adresa: 1. Čsl. brigády 13/68, 038 61 Vrútky, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00
Žilina, (ďalej len Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka: Oľga Uríčková, nar. 08. 08.
1973, trvale bytom Gorkého 1070/75, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa: 1. Čsl. brigády 13/68, 038 61
Vrútky, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, (ďalej len Dlžník....), občan SR, pod. sp. zn.:
7OdK/59/2020, zrušuje.
V Dolnom Kubíne 15. 03. 2021
Mgr. Andrea Buricová, správca

K013333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Piaček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Kubín 0, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, ktorá uplynula dňa 07.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
ÚPADCA
Peter Piaček, trvale bytom 026 01 Dolný Kubín
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803
Právny
dôvod Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 15. 10. 2012 uzatvorenej medzi postupcom ConsumerFinance Holding,
vzniku
a. s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130 (ďalej len „postupca“) a veriteľom, postúpil
pohľadávky
postupca na veriteľa pohľadávku voči dlžníkovi. Veriteľ zakladá svoj nárok na Zmluve č. 120090151 (ďalej len „zmluva“)
uzatvorenej dňa 16. 01. 2019, predmetom ktorej bolo poskytnutie finančných/platobných služieb špecifikovaných v zmluve.
Vzhľadom k tomu, že dlžník neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, postupca predčasne ukončil zmluvný vzťah.
Postupca postúpil na veriteľa pohľadávku v celkovej výške 4.235,76 €, ktorá pozostávala z istiny vo výške 3.820,58 €,
z riadneho úroku vo výške 415,18 €, z úroku z omeškania vo výške 0 €, z ostatných nákladov a poplatkov 0 €. Dlžník odo
dňa postúpenia pohľadávky uhradil sumu v celkovej výške 90 €. Veriteľ vyčíslil úroky vo výške 5 % odo dňa postúpenia
pohľadávky ku dňu úhrady jednotlivých splátok v celkovej výške 1.738,04 €.
Suma
5.883,80 €
pohľadávok
vrátane
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12. 03. 2021
5

V Čadci dňa 15. 03. 2021
Imrich Šimulák, správca

K013334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Konfálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Štraussa 795/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/52/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/52/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Andrea Buricová, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Zuzana Konfálová, Pala Štraussa 795/5, 031 01
Liptovský Mikuláš. V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, pod číslom konania 7OdK/52/2018
s poukazom na ustanovenie § 167p) ods. 1 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty publikovaného v OV č. 50/2021 zo dňa 15. 03. 2021 (číslo zverejnenia K012703), pričom sa jedná
o nehmotný majetok, iná majetková hodnota zapísaný pod poradovým číslom 1.
Záujemca o kúpu majetku musí doručiť na adresu správcu konkurznej podstaty Mgr. Andrea Buricová,
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, písomnú ponuku na odkúpenie predmetného majetku v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie 7OdK/52/2021 – Konfálová – NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych
dní od zverejnenia tohto oznámenia s tým, že zálohu na ponúknutú kúpnu cenu je možné zložiť na účet správcu
SK84 0200 0000 0039 3872 4951, variabilný symbol 7522018.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v stave v akom stojí a leží. Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového
konania možno získať na adrese správcu Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín,
alebo e-mailom na andrea.buricova@gmail.com
V Dolnom Kubíne dňa 16. 03. 2021
Mgr. Andrea Buricová, správca

K013335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Konfálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Štraussa 795/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/52/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/52/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Mgr. Andrea Buricová, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Zuzana Konfálová, Pala Štraussa 795/5, 031 01
Liptovský Mikuláš. V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, pod číslom konania 7OdK/52/2018
s poukazom na ustanovenie § 167n) ods. 1 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty publikovaného v OV č. 50/2021 zo dňa 15. 03. 2021 (číslo zverejnenia K012703), pričom sa jedná
o nehnuteľný majetok dlžníka, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod poradovým číslom 2 a to
spoluvlastnícky podiel v nehnuteľnosti.
Záujemca o kúpu majetku musí doručiť na adresu správcu konkurznej podstaty Mgr. Andrea Buricová,
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, písomnú ponuku na odkúpenie predmetného majetku v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie 7OdK/52/2021 – Konfálová – NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych
dní od zverejnenia tohto oznámenia s tým, že zálohu na ponúknutú kúpnu cenu je možné zložiť na účet správcu
SK84 0200 0000 0039 3872 4951, variabilný symbol 7522018.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v stave v akom stojí a leží. Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového
konania možno získať na adrese správcu Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín,
alebo e-mailom na andrea.buricova@gmail.com
V Dolnom Kubíne dňa 16. 03. 2021
Mgr. Andrea Buricová, správca

K013336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolimár Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Stodolu 5320/56, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/9/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/9/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Marek Kolimár,
bytom Martin, 036 11 Martin, korešpondenčná adresa: A. Stodolu 5320/56, 036 01 Martin – Záturčie, nar.: 22. 4.
1982, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na
adrese: Daxnerova 9, 010 01 Žilina v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: +421452028938
e-mail: office@skpks.sk

K013337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolimár Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Stodolu 5320/56, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/9/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/9/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Marek Kolimár, bytom
Martin, 036 11 Martin, korešpondenčná adresa: A. Stodolu 5320/56, 036 01 Martin – Záturčie, nar.: 22. 4. 1982
(ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina, sp. zn. 9OdK/9/2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
dňa 13. 3. 2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: SKP, k.s., so sídlom
kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Marek Kolimár, Martin, 036 11 Martin, born.: 22. 4. 1982 (hereinafter referred to as "debtor") we are
obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Žilina (District Court), No. 9OdK/9/2021
bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in
Business Journal 13. 3. 2021. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor
have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in
one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., Daxnerova 9, 010 01 Žilina /, IČO:
44 915 691 or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic
submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak
Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
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V Žiline, dňa 15. 3. 2021
In Žilina, 15. 3. 2021
SKP, k.s., správca Marek Kolimár
SKP, k.s., trustee Marek Kolimár

K013338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolimár Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Stodolu 5320/56, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/9/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/9/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Marek Kolimár,
bytom Martin, 036 11 Martin, korešpondenčná adresa: A. Stodolu 5320/56, 036 01 Martin – Záturčie, nar.:
22. 4. 1982, 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 (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol:
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 0196; poznámka pre prijímateľa:
označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Marek Kolimár

K013339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXPORT STAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Fabriky 741, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 723 696
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z písomného hlasovania členov veriteľského výboru úpadcu EXPORT STAV s.r.o. v konkurze, so sídlom
Vyšné Fabriky 741, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 35 723 696, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70679/L
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2019 S1436
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Spisová značka súdneho spisu: 1K/6/2019
Dátum: 26.02.2021
Program: HLASOVANIE vo veci udelenia odporúčania ako postupovať podľa ust. § 83 ods. 2 ZKR v súvislosti s
uplatnením odporovacieho práva.
Prítomní:
Prítomní sú 3 členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 3, a to:
Slovenská konsolidačná, a.s. - v zastúpení Ing. Jana Čorejová Malgotová
Daňový úrad Žilina - v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., Ing. Jana Čorejová Malgotová
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - v zastúpení JUDr. Katarína Belešová, PhD.
Ad 1.
Konkurzný správca sa v rámci svojej žiadosti zo dňa 03.02.2021 obrátil dňa 11.02.2021 na členov veriteľského
výboru o udelnie odporúčania ako postupovať podľa ust. ô 83 ods. 2 ZKR v súvislosti s identifikovanými právnym
úkonmi, ktorými došlo k prechodu, ako aj následnému prevodu majetku úpadcu na tretie osoby.
Stanoviská jednotlivých členov veriteľského výboru k uloženiu záväzného pokynu:
- Slovenská konsolidačná, a.s. hlasuje za prijatie uznesenia veriteľského výboru v nasledujúcom znení: Správca
uplatní odporovacie právo v zmysle ust. 57 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizcii podaním
odporovacej žaloby na súde, ktorou sa bude voči spoločnosti Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. a
spoločnosti TUBAU, a.s. domáhať určenia neúčinosti právnych úkonov - Zmluv o predaji časti podniku 2, Dohody
o vzájomnom zápočte pohľadávok a Kúpnej zmluvy a poskytnutia peňažnej náhrady, keď vydanie časti majetku
nepovažuje z pohľadu konkurzného konania za účelné a efektívne.
- Daňový úrad Žilina, v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. hlasuje za prijatie uznesenia veriteľského
výboru v nasledujúcom znení: Správca uplatní odporovacie právo v zmysle ust. 57 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizcii podaním odporovacej žaloby na súde, ktorou sa bude voči spoločnosti Cestné stavby
Liptovský Mikuláš, s.r.o. a spoločnosti TUBAU, a.s. domáhať určenia neúčinosti právnych úkonov - Zmluv o
predaji časti podniku 2, Dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok a Kúpnej zmluvy a poskytnutia peňažnej
náhrady, keď vydanie časti majetku nepovažuje z pohľadu konkurzného konania za účelné a efektívne.
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. hlasuje za prijatie uznesenia veriteľského výboru v nasledujúcom
znení: Správca uplatní odporovacie právo v zmysle ust. 57 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizcii podaním odporovacej žaloby na súde, ktorou sa bude voči spoločnosti Cestné stavby Liptovský
Mikuláš, s.r.o. a spoločnosti TUBAU, a.s. domáhať určenia neúčinosti právnych úkonov - Zmluv o predaji časti
podniku 2, Dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok a Kúpnej zmluvy a poskytnutia peňažnej náhrady, keď
vydanie časti majetku nepovažuje z pohľadu konkurzného konania za účelné a efektívne.
Na základe uvedeného veriteľský výbor
s počtom hlasov 3 "ZA" prijal nasledovné uznesenie:
Správca uplatní odporovacie právo v zmysle ust. 57 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizcii
podaním odporovacej žaloby na súde, ktorou sa bude voči spoločnosti Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. a
spoločnosti TUBAU, a.s. domáhať určenia neúčinosti právnych úkonov - Zmluv o predaji časti podniku 2, Dohody
o vzájomnom zápočte pohľadávok a Kúpnej zmluvy a poskytnutia peňažnej náhrady, keď vydanie časti majetku
nepovažuje z pohľadu konkurzného konania za účelné a efektívne.
Ad 2.
Program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný.
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Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne doručí (vrátane
jednotlivých stanovísk členov VV) správcovi úpadcu I & R KONKRUZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. a na
Okresný súd Žilina.
Predseda VV zároveň zaviazal správcu zverejniť predmetnú zápisnicu v Obchodnom vestníku SR.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru

___________________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
predseda veriteľského výboru

K013340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolláriková Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrícko 30, 038 31 Vrícko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1987
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/9/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/9/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Petra Kolláriková , nar. 28.04.1987, trvale bytom Vrícko 30, 038 31 Vrícko,
do 01.04.2016 podnikajúci pod obchodným menom Petra Kolláriková – FP Financ, s miestom podnikania
013 13 Stránske 91, IČO: 43 447 147 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005
Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Horné Rakovce 1447
039 01 Turčianske Teplice,
v úradných hodinách:
·
·

pondelok – štvrtok od 08:45 – 12:00 hod. a od 12:30 – 15:15 hod.
piatok od 08:00 – 14:00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K013341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolláriková Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrícko 30, 038 31 Vrícko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1987
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/9/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/9/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Petra Kolláriková , nar. 28.04.1987, trvale bytom Vrícko 30, 038 31 Vrícko,
do 01.04.2016 podnikajúci pod obchodným menom Petra Kolláriková – FP Financ, s miestom podnikania
013 13 Stránske 91, IČO: 43 447 147 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok
[preddavok na trovy konania]: veriteľom, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15
1111 0000 0010 9032 9022, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K013342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolláriková Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrícko 30, 038 31 Vrícko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1987
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/9/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/9/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
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(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 2OdK/9/2021 zo dňa 09.03.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku OV č. 50/2021 zo dňa 15.03.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Petra
Kolláriková, nar. 28.04.1987, trvale bytom Vrícko 30, 038 31 Vrícko, do 01.04.2016 podnikajúci pod
obchodným menom Petra Kolláriková – FP Financ, s miestom podnikania Stránske 91, 013 13 Stránske, IČO:
43 447 147 (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Žilina No. 2OdK/9/2021, dated March 9th 2021, published in Commercial Journal No. 50/2021 on March
15th 2021, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Petra Kolláriková, date of
birth: 28.04.2016, with domicile Vrícko 30, 038 31 Vrícko, Slovakia, until 01.04.2016 doing business under a
trade name Petra Kolláriková – FP Financ, with a place of business Stránske 91, 013 13 Stránske,
business identification No.: 43 447 147, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Žilina came into force on March 16th, 2021. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, company identification No.:
36 795 364 Slovakia. Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims.
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Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special
application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

168

Obchodný vestník 53/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.
Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K013343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facuna Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 405/24, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1981
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/376/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/376/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Marián Facuna, nar. 12.09.1981, bytom Partizánska 405/24,
038 52 Sučany, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, 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 sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.

JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K013344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK - METAL, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 433 128
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu SK – METAL,
s.r.o. v konkurze
Predmet speňaženia:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova
2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
vyhlasuje dňom 19.03.2021 tretie kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného súboru
hnuteľného majetku Úpadcu:
1. Hnuteľná vec: Popis: Striekacie zariadenie, Dátum zaradenie do evidencie: 21.08.2006; Obstarávacia
cena: 3.110,27 Eur; Stav: opotrebované používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 330,- Eur.
2. Hnuteľná vec: Popis: Kopírka + kryt + tač. karta, Dátum zaradenie do evidencie: 21.03.2007;
Obstarávacia cena: 1.376,29 Eur; Stav: opotrebované používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 30,- Eur.
3. Hnuteľná vec: Popis: Polypropylénová nádrž, Dátum zaradenie do evidencie: 26.10.2006; Obstarávacia
cena: 2.057,36 Eur; Stav: opotrebovaná používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 200,- Eur.
4. Hnuteľná vec: Popis: Lakovacia stena, Dátum zaradenie do evidencie: 08.06.2006; Obstarávacia cena:
8.241,59 Eur; Stav: opotrebovaná používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 850,- Eur.
(ďalej uvedené hnuteľné veci pod por. č. 1 až por. č. 4 spolu ako „Hnuteľný majetok“).
Hnuteľný majetok sa v ponukovom konaní speňažuje ako súbor majetku.
Správca zapísal Hnuteľný majetok do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 98/2020 pod značkou záznamu K040857 dňa 25.05.2020 ako
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod súpisovou položkou majetku por. č. 3
až por. č. 6. Celková súpisová hodnota Hnuteľného majetku podľa odhadu Správcu predstavuje sumu 1.410,- Eur.
Na zasadnutí konanom dňa 30.06.2020 (písomné hlasovanie) veriteľský výbor Úpadcu ako príslušný orgán (ďalej
len „Príslušný orgán“) (zápisnica zverejnená v Obchodnom vestníku MS SR č. 127/2020 pod značkou záznamu
K051933 dňa 03.07.2020) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Hnuteľného majetku za nasledovných
podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Hnuteľný majetok v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Hnuteľný majetok v tomto ponukovom konaní sa bude primerane vzťahovať
ustanovenie § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Hnuteľný majetok Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Podmienky ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli
www.bazos.sk a www.inzercia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.
Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Hnuteľnému majetku, k
vyhlásenému ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Hnuteľný majetok je toho času umiestnený v budove v sídle Úpadcu na adrese Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké
Nové mesto. Na požiadanie správca poskytne záujemcom prostredníctvom e-mailu fotodokumentáciu
speňažovaného Hnuteľného majetku v tomto ponukovom konaní. Za účelom dojednania obhliadky Hnuteľného
majetku je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na zilina@irkr.sk najmenej tri pracovné dni vopred s uvedením
svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá
(i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie
kontaktných údajov a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 300,- Eur na ponúknutú kúpnu cenu za Hnuteľný
majetok, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK43
0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 06.04.2021.
Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového
konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Hnuteľný
majetok a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky.
Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú
s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa
v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľný majetok.
Navrhovaná kúpna cena sa považuje, bez zreteľu na označenie, za konečnú sumu bez DPH. Úpadca nie je
platcom DPH.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Hnuteľný majetok a túto ponuku predložiť
Príslušnému orgánu na schválenie.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Hnuteľný majetok, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK43 0900 0000
0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží Príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli
alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10)
kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom; ktorýkoľvek člen veriteľského výboru môže písomne
požiadať správcu o predĺženie tejto lehoty najviac však o 5 kalendárnych dní. V prípade, že lehota uvedená v
predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľný majetok.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu
kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže
víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Ponuky záujemcov o Hnuteľný majetok v treťom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné
adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2,
811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 06.04.2021 do 16:00 hod.,
v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom
„SK – METAL, s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené
podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K013345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankovič Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 2996 / 3, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/147/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/147/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Roman Jankovič, nar. 29.12.1968, Trnavská 2996/3, 010 08 Žilina (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 188/2020 zo dňa
30.09.2020 (K072164).
Pozemok:
Druh

Výmera
v m2

Záhrada 569
Záhrada 2696

Štát

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika

Liptovský
Mikuláš
Liptovský
Mikuláš

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Úpadcu

podiel Súpisová
hodnota

Bodice

480 2196/127

1/16

284,50 €

Bodice

480 2196/128

1/16

1.348,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Roman Jankovič – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 480 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050
5876 4399, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú
ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení
zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za
Nehnuteľnosti LV č.480 - Roman Jankovič“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu
pripísaná na účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná
kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K013346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/9/2017 S1436
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Žilina
8K/9/2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľné veci – stroje (Páliaci
stroj NUMOREX, Hydraulický ohraňovací lis)
Správca úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01
Žilina, IČO: 31 561 888, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 19.03.2021 tretie kolo
ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku.
Predmet speňaženia:
(i)
hnuteľná vec: Páliaci stroj NUMOREX, typ NXB 7500, výrobca ESAB-HANCOCK GmbH, Karben, NSR,
rok výroby 1989, výrobné číslo 89046, dátum uvedenia do prevádzky 01.09.1990, inventárne číslo 051021,
súpisová hodnota (aj mena): 385,20 EUR (ďalej len „Stroj 1“);
(ii)
hnuteľná vec: Hydraulický ohraňovací lis, typ CTO 250A, výrobca Strojárne Piesok, rok výroby 1987,
výrobné číslo T 17-58, dátum uvedenia do prevádzky 01.11.1987, inventárne číslo 005995, súpisová hodnota (aj
mena): 1.558,20 EUR (ďalej len „Stroj 2“);
hnuteľné veci (Stroje) vo vlastníctve tretej osoby – spoločnosti AVANA s.r.o., so sídlom Mariánska 32/A, 900 31
Stupava, IČO: 50 576 500; ktoré boli správcom zaradené do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Inovačný fond n. f., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava IČO: 31 820 824 (ďalej len „Zabezpečený
veriteľ“, príp. „Príslušný orgán“), ktorý bol dňa 25.02.2019 zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 39/2019
pod značkou záznamu K016894 (ďalej spolu majetok pod písm. (i) a (ii) len „Stroje“). Dňa 27.01.2020
Zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Strojov za nasledovných
podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Stroje v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Stroje sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom
Stroje správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stoja a ležia.
Podmienky ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a internetovom
portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.sk
a www.inzercia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k vyhlásenému ponukovému konaniu
telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Stroje sú toho času umiestnené v prevádzkových priestoroch úpadcu na ul. Daxnerova 756 v Tisovci. Za účelom
obhliadky Strojov je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na zilina@irkr.sk najmenej jeden pracovný deň
vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 100,- Eur bez DPH (120,Eur s DPH) na ponúknutú kúpnu cenu za Stroj 1 a vo výške 200,- Eur bez DPH (240,- Eur s DPH) na ponúknutú
kúpnu cenu za Stroj 2, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu
v tvare SK11 0900 0000 0003 8160 1976, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 08.04.2021.
Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Stroje
a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením
ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými
mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť, alebo
iii. víťazná ponuka záujemcu nebola schválená Príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa
v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Stroje, ktorú je Správca
povinný prijať a predložiť na schválenie Príslušnému orgánu.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Stroje, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania a zloženia zábezpeky
(suma zábezpeky vo výške 100,- Eur (120,- Eur s DPH) za Stroj 1 a vo výške 200,- Eur (240,- Eur s DPH) za Stroj
2), správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za každý jeden Stroj samostatne a túto vyhodnotí ako
víťaznú. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie Zabezpečenému veriteľovi.
Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK11 0900 0000 0003
8160 1976, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet“).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie
Zabezpečenému veriteľovi do troch (3) kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk podľa predchádzajúcej veci.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jednotlivý
Stroj samostatne, ktorú je Správca povinný prijať a ktorá podlieha schváleniu Zabezpečeným veriteľom.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako
víťazná a bola schválená Zabezpečeným veriteľom, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod
podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote
určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania
výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Ponuky záujemcov o Stroje v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu
kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 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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pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 08.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej
obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „CSMT - PREDAJ STROJOV“.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K013347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK - METAL, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 433 128
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu SK – METAL, s.r.o. v konkurze pohľadávky
Predmet speňaženia:
Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova
2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
vyhlasuje dňom 19.03.2021 prvé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku Úpadcu:
1. Peňažná pohľadávka: Dlžník: AAH PLASTICS s.r.o., so sídlom Dolné Hony 435/21, 949 01 Nitra, IČO:
48 004 723, pôvodne pod obchodným menom 3PACK PLASTICS s.r.o. Právny dôvod vzniku: Pohľadávka
Úpadcu vznikla z neuhradenej faktúry č. 160036, vystavenej dňa 30.08.2016 a splatnej dňa 30.09.2016,
na sumu vo výške 8.594,76 Eur. Neuhradená v celom rozsahu v sume 8.594,76 Eur. Celková suma (aj
mena): 8.594,76 Eur. Súpisová hodnota (aj mena): 429,74 Eur.
2. Peňažná pohľadávka: Dlžník: TANHAY CORPORATION, 219, Hwagok-ro, Gangseo-gu, SEOUL, Seoul
07696, Kórejská republika. Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu vznikla z neuhradenej faktúry No.
OF170040, vystavenej dňa 17.07.2017 a splatnej dňa 31.07.2017, na sumu vo výške 2.400,- Eur.
Neuhradená v celom rozsahu v sume 2.400,- Eur. Celková suma (aj mena): 2.400,- Eur. Súpisová
hodnota (aj mena): 120,- Eur.
3. Peňažná pohľadávka: Dlžník: TANHAY CORPORATION, 219, Hwagok-ro, Gangseo-gu, SEOUL, Seoul
07696, Kórejská republika. Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu vznikla z neuhradenej faktúry No.
OF170051, vystavenej dňa 28.09.2017 a splatnej dňa 30.09.2017, na sumu vo výške 23.652,90 Eur.
Čiastočná úhrada v sume 12,50 Eur a v sume 20.373,40 Eur. Zostatok neuhradenej pohľadávky v sume
3.267,- Eur. Celková suma (aj mena): 3.267,- Eur. Súpisová hodnota (aj mena): 163,35 Eur.
4. Peňažná pohľadávka: Dlžník: TANHAY CORPORATION, 219, Hwagok-ro, Gangseo-gu, SEOUL, Seoul
07696, Kórejská republika. Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu vznikla z neuhradenej faktúry No.
OF170062, vystavenej dňa 18.12.2017 a splatnej dňa 19.12.2017, na sumu vo výške 10.956,- Eur.
Neuhradená v celom rozsahu v sume 10.956,- Eur. Celková suma (aj mena): 10.956,- Eur. Súpisová
hodnota (aj mena): 547,80 Eur.
(ďalej uvedené peňažné pohľadávky Úpadcu pod por. č. 1 až por. č. 4 spolu ako „Pohľadávky“).
Pohľadávky sa v ponukovom konaní speňažujú ako súbor majetku.
Správca zapísal Pohľadávky do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku MS SR č. 19/2021 pod značkou záznamu K004788 dňa 29.01.2021 ako doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod súpisovou položkou majetku por. č. 9 až por. č. 12.
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Na zasadnutí konanom dňa 09.02.2021 (písomné hlasovanie per rollam) veriteľský výbor Úpadcu ako príslušný
orgán (ďalej len „Príslušný orgán“) (zápisnica zverejnená v Obchodnom vestníku MS SR č. 29/2021 pod
značkou záznamu K007390 dňa 12.02.2021) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Pohľadávok za
nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Pohľadávky v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávky v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník“) o postúpení pohľadávky.
Podmienky ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli
www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.
Lehota na doručenie ponuky je dvadsať (20) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Pohľadávkam, k vyhlásenému
ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá
(i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie
kontaktných údajov a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 250,- Eur na ponúknutú odplatu za Pohľadávky, pričom
zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK43 0900 0000 0051
6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j.
najneskôr dňa 07.04.2021.
Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového
konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Pohľadávky
a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa
v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase do dňa vyhlásenia ponukového konania na speňaženie Pohľadávok dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Pohľadávky (súbor majetku), táto už nebude predmetom speňaženia
v ponukovom konaní, resp. nebude predmetom speňaženia v rozsahu, v akom zanikne splnením.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Pohľadávky (súbor majetku), uspokojená pohľadávka už nebude predmetom
postúpenia, pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred
dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie
zmluvy.
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Odplata:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávky.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť Príslušnému
orgánu na schválenie.

V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Pohľadávky, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK43 0900 0000 0051 6390
0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží Príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli
alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10)
pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávky.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Príslušným orgánom je správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní,
ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej
správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového
konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Ponuky záujemcov o Pohľadávky v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať
na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do dňa 07.04.2021 do 16:00 hod.,
v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom
„SK – METAL, s.r.o. – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené
podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K013348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 1985/40, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1967
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
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Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/203/2020-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/203/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Žilina , Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina , IČO : 00165859
Právny dôvod vzniku: preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti
Celková suma: 500,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Deň zápisu : 2. 2. 2021
Dôvod zápisu : § 167 h) ods. 1 ZKR

súpisová zložka majetku č. 2 - peňažná pohľadávka
Dlžník: Finančná správa SR – Daňový úrad Žilina, kontaktné miesto Turčianske Teplice, H. Rakovce 1448
35, 039 46 Turčianske Teplice
Právny dôvod vzniku: preplatok na dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie 2014
Celková suma: 3,72
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3,72 EUR
Deň zápisu : 2. 2. 2021
Dôvod zápisu : § 167 h) ods. 1 ZKR

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

K013349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Michálik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Súča Dolná Súča, 913 32 Dolná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1975
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/395/2018 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/395/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/395/2018 zo dňa 12.10.2018, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku OV 202/2018 dňa 18.10.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Dušan Michálik,
nar. 03.02.1975, trvale bytom 913 32 Dolná Súča 497 a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu..

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Dušan Michálik, nar. 03.02.1975, trvale bytom 913 32 Dolná Súča 497,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR (vychádzajúc zo
zoznamu majetku, osobného stretnutia s dlžníkom, zo súčinnosti s tretími osobami poskytnutej na základe výziev
správcu a vlastného šetrenia) zistil, že konkurznú podstatu netvorí žiadny majetok, a teda konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu. V konkurznom konaní žiadny z veriteľov nepoprel prihlásenú pohľadávku iného
veriteľa a zároveň žiadny z veriteľov neprejavil záujem o funkciu zástupcu veriteľov. Na základe týchto skutočností
správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Dušan Michálik, nar. 03.02.1975, trvale bytom
913 32 Dolná Súča 497, končí.

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

V Považskej Bystrici, dňa 04.03.2021

JUDr. Róbert Fatura, správca

K013350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 987, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/10/2021.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/10/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
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Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. č.k.
10OdK/10/2021 zo dňa 09.03.2021, ktoré bolo zverejneným v Obchodnom vestníku č. 50/2021 dňa 15.03.2020,
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka František Lacko, nar. 29.07.1971, tr. bytom Múrna 987, 032 61
Važec, (ďalej len „dlžník“) V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby
si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:
JUDr. Václav Jaroščiak, M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, Slovenská republika k číslu konania
10OdK/10/2021. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku
prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88
Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti
s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o
existencii a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka.
JUDr. Václav Jaroščiak, správca
Notification to foreign creditors According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”)
and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of
the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Žilina from 9th of March
2021, file No. 10OdK/10/2021 published in Commercial Journal No 50/2021 on 15. of March 2021, the
bankruptcy was declared on the estate of debtor František Lacko, date of birth.: 07/29/1971, residence: Múrna
987, 032 61 Važec, Slovak republic (hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Václav Jaroščiak, M. Rázusa 1240/14,
010 01 Žilina, Slovak Republic to the file No. 10OdK/10/2021. According to the article 55 of the Regulation any
foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance
Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of
the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates
below:
·
·
·
·
·
·
·
·

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy truste by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust truste to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
JUDr. Václav Jaroščiak, trustee

K013351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 987, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/10/2021.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Václav Jaroščiak, správca so sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, správca dlžníka: František
Lacko, nar. 29.07.1971, tr. bytom Múrna 987, 032 61 Važec, týmto podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v
spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo nahliadnuť do správcovského spisu č.
10OdK/10/2021.S647 počas konkurzu v pracovných dňoch, v čase od 7.30 hod. do 13.30 hod. v kancelárii
správcu.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e-mailom na adrese jarosciak@realitaza.sk, alebo telefonicky na tel. čísle +421
(0) 903522630.

K013352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 987, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/10/2021.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/10/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Václav Jaroščiak, správca so sídlom M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, správca dlžníka František Lacko, nar.
29.07.1971, tr. bytom Múrna 987, 032 61 Važec, týmto podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že kauciu vo výške 350,- Eur pri popretí
pohľadávky treba poukázať na bankový účet číslo IBAN: SK26 7500 0000 0040 0387 9151. Ako variabilný
symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do poznámky - správy pre prijímateľa meno
alebo názov veriteľa.

K013353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kožušníkova 776/19 776/19, 029 44 Rabča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/60/2020 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/60/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa § 167v ods. 1 ZKR, správca vo veci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Žilina sp. zn. 7OdK/60/2020
na majetok dlžníka: Peter Michalák, nar. 06.01.1976, Kožušníková 776/19, 023 44 Rabča, oznamuje, že
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Žiline, 15.03.2021
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTOS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 385 808
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu ELTOS, s.r.o., so sídlom ul. P. Mudroňa
5, 010 01 Žilina, IČO: 36 385 808, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.:
11620/L, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil
zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.
Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s ustanovením § 96 ods.
3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K013355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tabačár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 1221, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 239 833
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2019 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, správca úpadcu: Jozef Tabačár,
trvale bytom: Skalité 1221, 023 14 Skalité, nar.: 08.09.1958 (podnikajúci pod obchodným meno: Jozef Tabačár,
s miestom podnikania: Skalité 1221, 023 14 Skalité, IČO: 14 239 833) 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
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola dňa
12.03.2021 doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad
Žilina, IČO: 424995000015, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, v celkovej sume 417,13 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
Mgr. Mária Kadáková, správca
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K013356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmestská 1709/54, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1973
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Pohľadávka veriteľa Ján Priecel, bytom Smreková 3092/6, 010 07 Žilina, prihlásená samostatnou prihláškou
nezabezpečenej pohľadávky: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 14.744,66 Eur.
Dátum zápisu: 15.03.2021

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K013357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubáňová Janette
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 1921/58, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/45/2020 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/45/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

sp. zn. 10Odk/45/2020
Vec:

Súpis majetku

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § - u 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Dlžníka: Janette Kubáňová, nar. 16.11.1978, trvale bytom Bystrická cesta 1921/58, 034 01 Ružomberok (ďalej
len „Dlžník“):

*1/ Pozemok
druh: zastavaná plocha a nádvorie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výmera v m2: 617
štát: SR
obec: Ružomberok
katastrálne územie: Ružomberok
LV číslo: 6034
parcelné číslo: 6608
zapísaný spoluvlastnícky podiel na pozemku v prospech poručiteľky : 5500/286266
deň zaradenia do súpisu: 15.03.2021
podiel: 1/2
dôvod zaradenia do súpisu: majetok Dlžníčky nadobudnutý ku dňu smrti poručiteľky Boženy Kubáňovej, nar.
30.11.1947, posledným bydliskom Bystrická cesta 1921/58, Ružomberok
súpisová hodnota: 27,50 Eur

*2/ Stavba
druh stavby: byt č.: 7
poschodie: 2
vchod: 2
štát: SR
obec: Ružomberok
katastrálne územie: Ružomberok
LV číslo: 6034
súpisné číslo: 1921
na parcele číslo: 6608
zapísaný spoluvlastnícky podiel na byte v prospech poručiteľky : 1/1
deň zaradenia do súpisu: 15.03.2021
podiel: 1/2
dôvod zaradenia do súpisu: majetok Dlžníčky nadobudnutý ku dňu smrti poručiteľky Boženy Kubáňovej, nar.
30.11.1947, posledným bydliskom Bystrická cesta 1921/58, Ružomberok
súpisová hodnota: 30.000 Eur

*pozn. stále prebieha dedičské konanie po nebohej matke Dlžníčky Boženy Kubáňovej, nar. 30.11.1947,
posledným bydliskom Bystrická cesta 1921/58, Ružomberok
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3/ Vozidlo
Druh: nákladný príves
Kategória vozidla: O1
VIN: 94877
Farba: biela
Evidenčné číslo: RK 688 YB
Dátum prvej evidencie: 25.06.1980
Deň zaradenia do súpisu: 15.3.2021
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Dlžníka
Súpisová hodnota: 10 Eur

V Martine, dňa 15.03.2021

JUDr. Marína Gallová,
konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa

K013358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gastro Sport s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 428 993
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu: Gastro Sport s.r.o., so sídlom
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina, IČO: 50 428 993 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods.
7 písm. b) v spojení s ods. 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia
svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy
konania vo výške podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ods. 19 ZKR (t.j. vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350,- Eur a najviac 10.000,- Eur), s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu, sú povinní zložiť na č. účtu v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený
v Tatra banka, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok podľa ust. §
32 ods. 3 v spojení s ods. 21 ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K013359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žirková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubové 176, 038 23 Dubové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/201/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/201/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Zuzana Šujanská, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 50 504 649, značka správcu:
S 1992, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Anna Žirková, nar. 06.07.1963, trvale bytom: Dubové 176,
038 23 Dubové, prechodný pobyt: Horná Štubňa 244, 038 46 Horná Štubňa; (do 30.03.2017 podnikajúca
pod obchodným menom Anna Žirková, s miestom podnikania: Dubové 176, 038 23 Dubové, IČO:
40 630 978), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje
náklady konkurzu, oznamujem, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Anna Žirková, nar. 06.07.1963, trvale bytom: Dubové 176, 038 23
Dubové, prechodný pobyt: Horná Štubňa 244, 038 46 Horná Štubňa; (do 30.03.2017 podnikajúca pod
obchodným menom Anna Žirková, s miestom podnikania: Dubové 176, 038 23 Dubové, IČO: 40 630 978), v
zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K013360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Krtíš 990 01, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1987
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/534/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/534/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Ľubica
Kováčová, nar. 14. 10. 1987, trvale bytom mesto Veľký Krtíš, 990 01 Veľký Krtíš, v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
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V Banskej Bystrici, dňa 15.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K013361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Košta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nevoľné 97, 967 01 Nevoľné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1969
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/248/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/248/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Marcel
Košta, nar. 23. 10. 1969, trvale bytom Nevoľné 97, 967 01 Nevoľné v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Banskej Bystrici, dňa 03.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K013362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Gužiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tablica 66/21, 962 71 Hontianske Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1977
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/313/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/313/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Andrea
Gužiová, nar. 10.07.1977, trvale bytom Tablica 66/21, 962 71 Hontianske Moravce v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Banskej Bystrici, dňa 15.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
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K013363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Kozák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6313 / 21, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1959
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/349/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/349/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu:
Alexander Kozák, nar. 07. 01. 1959, trvale bytom Tatranská 6313/21,974 01 Banská Bystrica v zmysle ust. § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Banskej Bystrici, dňa 15.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K013364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Hudecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 172 172, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1972
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/384/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/384/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Adriana
Hudecová, nar. 17. 03. 1972, trvale bytom 172 Panické Dravce,985 32 Veľká nad Ipľom v zmysle ust. § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Banskej Bystrici, dňa 15.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

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

192

Obchodný vestník 53/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

K013365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Zacharová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 5712/1, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1968
Obchodné meno správcu:
WITT & KLEIM RENEWALS k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/520/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/520/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení prvého (I.) kola ponukového konania
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Renáta Zacharová, trvale bytom Medená 5712/1,
974 05 Banská Bystrica, dátum narodenia 24.01.1968 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 167n
ods. 1 druhá veta v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) zverejňuje toto oznámenie
o vyhodnotení prvého (I.) kola ponukového konania (ďalej aj len ako „Oznámenie“).
Dňa 11.02.2021 bolo v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „Obchodný vestník“), č.
28/2021 zverejnené oznámenie o vyhlásení prvého (I.) kola ponukového konania (ďalej aj len ako „Oznámenie
o vyhlásení ponukového konania“), ktorého predmetom bolo speňaženie nehnuteľností identifikovaných
v Oznámení o vyhlásení ponukového konania.
Do ponukového konania sa zapojili celkom dvaja (2) záujemcovia, na ktorých ponuky Správca prihliada, a ktoré
splnili podmienky kladené na ponuky Oznámením o vyhlásení ponukového konania, resp. ponúk, ktoré neboli
Správcom vyradené z vyhodnotenia.
Za ponuky, ktoré boli vyradené z vyhodnotenia sa považujú ponuky, ktoré
a.
b.
c.
d.

boli doručené po lehote na predkladanie ponúk určenej Oznámením o vyhlásení ponukového konania;
neobsahujú náležitosti vyžadované pre obsah ponuky Oznámením o vyhlásení ponukového konania;
neboli doručené vo forme a spôsobom určeným Oznámením o vyhlásení ponukového konania;
neboli sprevádzané úplne uhradenou zálohou v súlade s Oznámením o vyhlásení ponukového konania.

Správca po vyhodnotení ponúk vybral za úspešnú tú ponuku, ktorá obsahovala záväznú ponuku toho záujemcu,
ktorý navrhol najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania identifikovaný v Oznámení o vyhlásení ponukového
konania.
Nakoľko najvyššiu sumu ponúkol jediný záujemca, Správca ukončil vyhodnotenie prvého (I.) kola ponukového
konania tak, že prvé (I.) kolo ponukového konania bolo úspešné a predmet speňaženia je možné speňažiť s čo
najvyšším možným výťažkom zo speňaženia, a to ku dňu 13.03.2021.
Správca v tomto Oznámení neuvádza konkrétnu identifikáciu záujemcov, ich zástupcov, ani konkrétne výšky
ponúkaných plnení z dôvodu ochrany osobných údajov. Nakoľko ZoKR nevyžaduje zverejnenie identifikácie
záujemcov Správca dospel k záveru, že zverejnenie týchto údajov nespĺňa požiadavku kladenú na spracovanie
osobných údajov zásadou minimalizácie osobných údajov podľa ust. § 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. čl. 5 ods. 1 písm.
c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) známe taktiež ako GDPR.
Ďalší postup Správcu po vyhodnotení prvého (I.) kola ponukového konania
V prípade ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa poučenia obsiahnutého v tomto
Oznámení neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovených v ust. § 167r ZoKR, Správca vyzve úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania na
uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote určenej Správcom vo výzve, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny, ktorá je splatná podľa určenia Správcom.
Všetky výdavky a náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k predmetu speňaženia prípadne iné náklady a
poplatky bude hradiť kupujúci, t.j. úspešný účastník ponukového konania, a to v plnom rozsahu. Úhrada nákladov
a výdavkov spojených s prevodom vlastníckeho práva k predmetu speňaženia nie sú zahrnuté v ponúknutej
kúpnej cene a o tieto sa kúpna cena neznižuje.
Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na
záujemcom označený účet, resp. na účet, z ktorého bola záloha poskytnutá v prípade, ak záujemcom v ponuke
nebude označený účet na vrátenie zálohy a to v lehote desiatich (10) dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s úspešným
záujemcom. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť; v takom prípade vráti všetky už poskytnuté zálohy za kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety
všetkým záujemcom v lehote desiatich (10) dní odo dňa zrušenia ponukového konania.
V prípade neuzatvorenia zmluvy úspešným záujemcom v lehote stanovenej Správcom vo výzve je Správca
oprávnený vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalších záujemcov v poradí podľa poradia výšky ponúknutého plnenia,
podmienky uzatvorenia zmluvy, zálohy ako aj ďalšie podmienky stanovené v Oznámení o vyhlásení ponukového
konania sa použijú primerane.
Poučenie
V prípade, ak záujemca, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, na výzvu Správcu neuzatvorí zmluvu
o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu speňaženia podľa Oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v lehote stanovenej vo výzve Správcu, záloha poskytnutá týmto záujemcom v plnom rozsahu prepadá v prospech
konkurznej podstaty Dlžníka a záujemcovi zaniká nárok na vrátenie zálohy, s čím záujemca zaplatením zálohy
výslovne poskytol súhlas akceptáciou podmienok stanovených Oznámením o vyhlásení ponukového konania.
ZoKR upravuje právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej podstaty Dlžníka za podmienok
ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, ktorým je Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza v prípade, ak sa v rámci
Predmetu speňažovania predáva nehnuteľnosť, so súhlasom Dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí Správcovi do desiatich (10)
dní od skončenia ponukového konania (ust. § 167r ods. 2 ZoKR v spojení s ust. § 167r ods. 4 ZoKR).
V prípade záujmu o nahliadnutie do konkrétnych ponúk záujemcov v prvom (I.) kole ponukového konania sú
osoby, ktorými sú účastníci konania, ich zástupcovia, ako aj iné osoby, ktorým to umožňuje ZoKR a osobitné
predpisy, oprávnené nahliadnuť do správcovského spisu. Na nahliadnutie do správcovského spisu sa v plnom
rozsahu vzťahujú podmienky stanovené v ozname o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku vo vzťahu ku konkurzu Dlžníka.
V Banskej Bystrici, dňa 13.03.2021.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Renáta Zacharová
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K013366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vareca Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Resla 4OdK/430/2020, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1996
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Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/430/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/430/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Patrik Vareca, nar.: 29.03.1996, trvale bytom Horná Resla 484/20, 969 01
Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Patrik Vareca, s miestom podnikania Horná
Resla 484/20, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 50 026 241 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením §
167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 1.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi (OPAKOVANÉ).
1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je hnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý je zapísaný do
súpisu majetku všeobecnej podstaty:
1. Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: Volkswagen Passat Variant, EČV: BS 768 BA, VIN:
WVWZZZ3BZXE182987; Rok výroby: 2003; Farba: zelená tmavá; Stav vozidla: nepojazdné - nefunkčná
spojka; Súpisová hodnota majetku: 1 000,- Eur;
2. Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: Volkswagen Golf, EČV: BS 691 BB, VIN:
WVWZZZ1JZWD107427; Rok výroby: 1998; Farba: čierna metalíza; Stav vozidla: nepojazdné – porucha
motora; Súpisová hodnota majetku: 700,- Eur;
3. Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: Citroen Xsara Picasso, EČV: BS 633 AY; VIN:
VF7CHRHYB38935196; Rok výroby: 2001; Farba: modrá metalíza svetlá; Stav vozidla: nepojazdné –
potrebná výmena bŕzd, náprav; Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur
2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 14:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
označenie hnuteľného majetku, a to takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť za inú súpisovú
zložku majetku
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za hnuteľný majetok, o ktorého odkúpenie má záujem, a to číselné
a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene
ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna
k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové
konanie Patrik Vareca“.

5. Záloha na kúpnu cenu
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.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu:
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.
8. Osobitné ustanovenia
Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu
medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma.
e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K013367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csabay Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Sobota -, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1973
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/11/2021 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/11/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Jozef Csabay

K013368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Holécyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 2330/21, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/45/2021 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/45/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Flíder, správca konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: Iveta Holécyová, nar. 04. 03. 1958,
trvale bytom Moskovská 2330/21, 974 04 Banská Bystrica, č. k. 2OdK/45/2021, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu
vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Trhová
1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch, v pondelok až piatok v čase od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 –
15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne
na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 045/5320 428 alebo elektronickou poštou flider@flider.sk.

Vo Zvolene, dňa 15. 03. 2021.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K013369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Holécyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 2330/21, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/45/2021 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/45/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Flíder, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu S1492, správca konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: Iveta Holécyová,
nar. 04. 03. 1958, trvale bytom Moskovská 2330/21, 974 04 Banská Bystrica , v právnej veci konkurzu vedenom
na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OdK/45/2021, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ( ďalej len ZKR ), zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno
zložiť preddavok pre popieranie pohľadávok iným prihláseným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK96 0200 0000 0026 3811 8859
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.

Podľa § 32 ods. 7 platí: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
§ 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19.
Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.

Vo Zvolene, dňa 15. 03. 2021.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K013370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOKWOOD s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1115, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 165 444
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
sp. zn. 2K/3/2020
Úpadca:
LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“
sídlo: Jesenského 115, 960 01 Zvolen
IČO: 46 165 444
Dátum a čas zasadnutia:
08.03.2021, 10:00 hod.
Miesto zasadnutia:
Stráž 223, 960 01 Zvolen - 3. podlažie, veľká zasadacia miestnosť
Správca úpadcu:
Insolvency services, k.s.
so sídlom kancelárie: Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
zapísaná v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti pod S1731
Zoznam prítomných:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Členovia veriteľského výboru:
·
·
·

lime finance, a.s., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159 (hlasovanie per rollam) (ďalej
len „lime finance, a.s.“),
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (hlasovanie per
rollam) (ďalej len „Slovenská sporiteľňa, a.s.“), a
Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
(hlasovanie per rollam) (ďalej len „Všeobecná úverová banka, a.s.“).

Ďalší prítomní:
Mgr. Anna Ivorová, komplementár Insolvency services, k.s. (ďalej len „správca“)
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru
I.
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca. Na základe vykonanej prezencie správca skonštatoval, že
veriteľský výbor je v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) uznášaniaschopný, keď sú prítomní všetci
jeho členovia. Správca v tejto súvislosti skonštatoval, že do začiatku zasadnutia veriteľského výboru doručili do
kancelárie správcu svoj hlasovací lístok všetci členovia veriteľského výboru.
II.
Jediným bodom zasadnutia veriteľského výboru bola voľba predsedu veriteľského výboru. Správca, ktorý zvolal
zasadnutie veriteľského výboru jeho členov poučil, že o navrhovanom uznesení môžu hlasovať aj písomným
hlasovaním v súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR, t.j. zaslaním hlasovacieho lístku správcovi, a to najneskôr do dňa
08.03.2021 do 10.00 hod., t.j. do začiatku zasadnutia veriteľského výboru.
Správca pre úplnosť uviedol, že všetci členovia veriteľského výboru boli vyzvaní, aby hlasovali o návrhoch na
prijatie nasledovných uznesení:
„Veriteľský výbor v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/3/2020 na majetok
úpadcu LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 1115, 960 01 Zvolen, IČO: 46 165 44 (ďalej len
„Úpadca“), správcom ktorého je Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730,
026 01 Dolný Kubín, zapísanú v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856
(ďalej len „Správca“) volí za predsedu veriteľského výboru spoločnosť lime finance, a.s., so sídlom Štefánikova 9,
949 01 Nitra, IČO: 50 377 159.“
ZA:

3 hlasy
·
·
·

lime finance, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:

0 hlasov

„Veriteľský výbor v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/3/2020 na majetok
úpadcu LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 1115, 960 01 Zvolen, IČO: 46 165 44 (ďalej len
„Úpadca“), správcom ktorého je Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730,
026 01 Dolný Kubín, zapísanú v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856,
zapísaným v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“)
volí za predsedu veriteľského výboru spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653.“

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

lime finance, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.

„Veriteľský výbor v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/3/2020 na majetok
úpadcu LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 1115, 960 01 Zvolen, IČO: 46 165 44 (ďalej len
„Úpadca“), správcom ktorého je Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730,
026 01 Dolný Kubín, zapísanú v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856,
zapísaným v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“)
volí za predsedu veriteľského výboru spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829
90 Bratislava, IČO: 31 320 155.“
ZA:

0 hlasov

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:
·
·
·

3 hlasy

lime finance, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.

V súlade s výsledkami hlasovania správca konštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“, so sídlom
Jesenského 1115, 960 01 Zvolen, IČO: 46 165 44 volí za predsedu veriteľského výboru spoločnosť lime
finance, a.s., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159.“
III.
Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu zvolaného zasadnutia veriteľského výboru, bolo zasadnutie
ukončené o 10:15 hod.
Vo Zvolene, dňa 08.03.2021

___________________________________
lime finance, a.s.
v zastúpení AKMB, s.r.o.
v mene spoločnosti koná
JUDr. Miroslav Belica, advokát a konateľ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolimár Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozdín 28, 985 24 Ozdín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/113/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/113/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o výťažku z oddelenej podstaty a výške uspokojenia zabezpečeného veriteľa – oprava
oznámenia zverejneného dňa 10.03.2021 v OV č. 47/2021 .
Dňa 01.06.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 105/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 5OdK/113/2018 zo
dňa 28.05.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pavel Kolimár, nar.: 15.11.1964, trvale bytom:
Ozdín 28, 985 24 Ozdín a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom
kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Dňa 10.09.2018 správca konkurznej podstaty zverejnil v Obchodnom vestníku č. 174/2018 pod K066948 súpis
majetku oddelenej podstaty prednostného zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica. V predmetnom
súpise bol zverejnený nasledovný majetok dlžníka:
okres
Lučenec
Lučenec
Lučenec
Lučenec
Lučenec

obec:
Nové Hony
Nové Hony
Nové Hony
Nové Hony
Nové Hony

k.ú.
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové

Hony
Hony
Hony
Hony
Hony

LV
332
332
332
332
332

register
E
E
E
E
E

TTP
TTP
Orná pôda
Orná pôda
TTP
TTP

parcelné č.
99/42
99/552
100/720
100/952
100/982

výmera
1133
3489
385
1248
1208

podiel
6/24
6/24
6/24
6/24
6/24

hodnota
25,18 €
296,13 €
32,68 €
27,74 €
26,85 €
408,58€

dátum zápisu
2.8.2018
2.8.2018
2.8.2018
2.8.2018
2.8.2018

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

Hodnota predmetných nehnuteľností bola správcom stanovená na sumu 408,58 ,- Eur.

Dňa 15.07.2019 bol do kancelárie správcu doručený záväzný pokyn prednostného zabezpečeného veriteľa
Daňový úrad Banská Bystrica na speňaženie vyššie uvedených nehnuteľnosti.
Dňa 20.02.2020 vyhlásil správca konkurznej podstaty v Obchodnom vestníku č. 35/2020 pod K016290 v súlade
so záväzným pokynom prednostného zabezpečeného veriteľa I. kolo ponukového konania na predaj vyššie
špecifikovaného nehnuteľného majetku. V zmysle vyhlásenia I. ponukového kola bola stanovená lehota na
predkladanie ponúk v trvaní 10 dní a táto uplynula 02.03.2020. Do kancelárie správcu boli v stanovej lehote
doručené ponuky na odkúpenie vyššie špecifikovaných nehnuteľností, pričom najvyššia ponuka bola ponuka č. 2
predložená spoločnosťou EMEAN s.r.o. v celkovej výške 423,- Eur. Vyhodnotenie ponukového konania bolo
zverejnené v OV č. 52/2020 dňa 16.03.2020 pod K023884.
Sestra dlžníka ako oprávnená osoba v súlade s § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení uplatnila právo vykúpiť majetok dlžníka so súhlasom dlžníka z konkurznej podstaty a zároveň
v zákonom stanovenej 10 dňovej lehote zložila na správcom určený účet cenu dosiahnutú v ponukovom konaní vo
výške 423,- Eur. Dňa 30.09.2020 bola uzatvorená kúpna zmluva.
Vklad vlastníckeho práva bol povolený v prospech sestry dlžníka Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor,
dňa 18.01.2021 pod V3632/2020.
V zmysle § 167k ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení výťažok správca bez
zbytočného odkladu vydá prihláseným zabezpečeným veriteľom podľa poradia ich zabezpečovacích práv mimo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozvrh. Z výťažku správca odpočíta svoju odmenu a náklady spojené so speňažením majetku.
Správca získal speňažením zaťaženého majetku prednostného zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Banská
Bystrica výťažok vo výške 423 Eur.

Náklady správcu spojené so speňažením predmetného majetku predstavujú:
·
·

Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 0,85,- Eur
Notárske poplatky vo výške 10,04 Eur

V súlade s § 22 ods. 1 písm. b) vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z. prestavuje odmena správcu 15 % zo sumy
412,96,- (423-10,04) spolu s DPH = 74,34,- Eur.

Správca konkurznej podstaty vydá prihlásenému prednostnému zabezpečenému veriteľovi Daňový úrad
Banská Bystrica výťažok vo výške: 337,77 Eur.

JUDr. Ondrej Zachar – správca konkurznej podstaty

K013372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Oračková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/577/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/577/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpis majetku všeobecnej podstaty a výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie
šetrenie majetku
JUDr. Jana Živická, so sídlom Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Renata Oračková, nar.:
01.02.1966, bytom Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec (ďalej len „Dlžník“), vo veci oddlženia Dlžníka
konkurzom, vedenom pod sp.zn. 2OdK/577/2020, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že správca pri preskúmaní
pomerov Dlžníka postupom podľa ust. § 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo
možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty a týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis majetku
všeobecnej podstaty nasledovne.
Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých Dlžníkom a informácií poskytnutých od dožiadaných subjektov, nebola zistená existencia
žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h ZoKR.
Podľa ust. § 166i ods. 2 ZoKR: „Iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na
posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet veriteľa, ak
veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má
nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo
určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
S ohľadom na uvedené týmto správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na šetrenie pomerov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžníka predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote najneskôr do 15 dní od
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Banskej Bystrici dňa 15.03.2021
JUDr. Jana Živická, správca

K013373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Berik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 70, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1975
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/472/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/472/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu:
Rastislav Berik, nar. 31.10.1975, trvale bytom Tulská 70, 974 04 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným
menom: Rastislav Berik - BERTO, Tulská 70, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 43496733 v zmysle ust. § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Banskej Bystrici, dňa 15.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K013374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládzovo 32, 985 02 Mládzovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1980
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/321/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/321/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Roland Kováčik, nar. 17.08.1980, Mládzovo 32, 985 02 Mládzovo (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 207/2020 zo dňa 27.10.2020
(K077374).
Výmera
m2

Druh
Zastavaná
nádvorie

plocha

a

440

v

K.ú.

Č.
LV

Štát

Obec

Slovenská
republika

Podrečany Podrečany 690

Parc.
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

108/1

1/2

podiel Súpisová
hodnota
1100,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosť“)
Nehnuteľnosť sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za prípadné
vady Nehnuteľnosti, a to ani za právne vady. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: office@rsolutions.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Roland Kováčik – NEHNUTEĽNOSŤ LV č. 690 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK44 0900 0000 0051 5512 1053, BIC:
BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 690 - Roland
Kováčik“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľnosť,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosť.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosť. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosť v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Recovery Solutions, k.s., správca

K013375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Korim
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 1426/178, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/281/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/281/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty
dlžníka: Richard Korim, nar. 10. 05. 1988, trvale bytom Pribinova 1426/178, 960 01 Zvolen ktorý bol ku dňu
tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
všeobecnej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
Mgr. Dana Žlnková správca

K013376
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:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Označenie úpadcu: Zotlán Kerekeš, nar. 30.10.1958, Ožďany 495, 980 11 Ožďany
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sp. zn. súdu: 5OdK/1033/2019
Sp. zn. správcu: 5OdK/1033/2019 S1253

1. Všeobecná časť

Všeobecne o priebehu konkurzu
V právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Zotlán Kerekeš, nar. 30.10.1958, Ožďany 495, 980 11
Ožďany, ktorý vediem pod sp. zn. správcovského spisu 5OdK/1033/2019 S1253, kde som bol do funkcie správcu
ustanovený uznesením tunajšieho súdu zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 05.12.2019 č. 235/2019 č.k.
K103563 týmto zverejňujem návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

V predmetnom konkurze prihlásili svoje pohľadávky 2 nezabezpečení veritelia v celkovej výške 3.809,86 EUR.

Všetky prihlásené pohľadávky boli zistené v prihlásenej výške.

Majetok všeobecnej podstaty v súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR a § 167j ZKR správca spísal v súpise
majetku všeobecnej podstaty tak, ako tento vyšiel v OV č. 31/2020 dňa 14.02.2020 č. k. K014167.

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.

Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne:

Správca zverejnil oznámenie - verejnú súťaž - I. kolo - na predaj majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného vo
všeobecnej podstate úpadcu, ktoré bolo zverejnené v OV dňa 11.03.2020 čiastka 49/2020 číslo konania K022549.

Víťazom tejto verejnej súťaže sa na základe podmienok určených správcom stal: Pavol Benkovič, Studenohorská,
čo bolo v OV zverejnené dňa 31.03.2020, č. 63/2020 č.k. K028246, s ktorým správca dňa 27.03.2020 v súlade s §
167r ZKR uzatvoril kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol majetok úpadcu. Výťažok bol zložený kupujúcim na účet
správcu otvorený a vedený pre toto konanie v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2. Rozvrhová časť

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Všeobecná podstata

Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku z majetku všeobecnej podstaty úpadcu pre
nezabezpečených veriteľov vyhotovený podľa § 167u ZKR.

Suma prihlásených pohľadávok: 3.809,86 EUR

Suma výťažku zo speňažovania: 5.010 EUR

Náklady konkurzu: 16 mesiacov
speňažovanie z Nehnuteľnosti +
overenie podpisov 10,52 EUR,
katastra nehnuteľností 100 EUR,

po 30 EUR paušálna náhrada za vedenie spisu – 480 EUR, odmena správcu
DPH – 692,13 EUR, poštovné 2,50 EUR, súdny poplatok 0,2% - 10,02 EUR,
cestovné náhrady 51,49 EUR, príprava Kúpnej zmluvy a návrh na vklad do
t.j. spolu 1.346,66 EUR.

Suma na rozvrhnutie: 3.663,34 EUR (96,15 % prihlásených pohľadávok)

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Poradové číslo
1
2

Veriteľ
BENCONT COLLECTION, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zistená suma v EUR
2.070,77 EUR
1.739,09 EUR

Uspokojenie v EUR
1.991,04 EUR
1.672,13 EUR

Neuspokojená pohľadávka
79,73 EUR
66,96 EUR

Vyzývam veriteľov aby mi doručili platobné dispozície do 10 dní, v opačnom prípade im pošlem výťažok
poštovou poukážkou na ich náklady.

V Bratislave dňa 15.03.2021

Ing. Marián Holúbek, správca

K013377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavá Hora -, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 5OdK/49/2021 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/49/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Jaroslav Suchý, nar. 07.10.1965, trvale bytom 966 11 Trnavá Hora, SR, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 5OdK/49/2021, oznamuje osobám oprávneným
nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese: Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00
hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom zaslaním písomného podania na adresu
kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu: spravca@janciar.sk. Pri nahliadaní do správcovského spisu je
potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra, občianskym preukazom, zástupcovia účastníkov
konkurzného konania aj udeleným písomným splnomocnením.

Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K013378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Korim
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 1426/178, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/281/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/281/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Dana Žlnková, správca konkurznej podstaty so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje,
že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu:
Richard Korim, nar. 10. 05. 1988, trvale bytom Pribinova 1426/178, 960 01 Zvolen.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Mgr. Dana Žlnková

K013379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavá Hora -, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/49/2021 S1614
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/49/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie na adrese Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Jaroslav Suchý, nar. 07.10.1965, trvale bytom 966 11 Trnavá Hora, SR, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 5OdK/49/2021, týmto podľa § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky číslo účtu: IBAN: SK74 8360 5207 0042 0621 7211.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5, 7 a 19 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K013380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavá Hora -, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/49/2021 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/49/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
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Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
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"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"

Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Jaroslav Suchý, nar. 07.10.1965, trvale bytom 966 11 Trnavá Hora,
SR, (ďalej len „dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.
5OdK/49/2021 zo dňa 05.03.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 50/2021 dňa 15.03.2021, vyhlásený
konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený Mgr. Slavomír Jančiar, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, SR,
značka správcu S1614.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

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

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
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Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Jaroslav Suchý, date of birth 07.10.1965, address 966
11 Trnavá Hora, Slovak republic, our responsibility to inform you, that the district Court in Banská
Bystrica (Slovakia) No. 5OdK/49/2021 dated 05.03.2021, it was published in the Commercial bulletin No.
50/2021 from 15.03.2021, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr.
Slavomír Jančiar, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
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the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
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title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

Mgr.
správca (trustee)

Slavomír

Jančiar

K013381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václavik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 1604/18, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/322/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/322/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ján Václavik, nar. 11.04.1972, , 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

216

Obchodný vestník 53/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

v znení neskorších predpisov III. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku, ktorého
súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020 (K058705).
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti GALAMA s. r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, 5 000,- €
IČO: 46583068, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 80657/B

(ďalej len „Obchodný podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Ján Václavik – OBCHODNÝ PODIEL NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK66 0900 0000 0051 3311 3685,
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Obchodný podiel - Ján Václavik“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Obchodného podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Obchodný podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodný podiel. Návrh záujemcu nesmie
obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Obchodný podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky, ponuka musí byť
podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka bude
podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Insolvency services, k.s., správca

K013382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiášová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový dvor 780/7, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/514/2020 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/514/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Helena
Eremiášová, nar. 29.11.1960, Nový dvor 780/7, 962 01 Zvolenská Slatina (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 28/2021 zo dňa 11.02.2021
(K007112).
Byt/ nebytový priestor:

Popis Štát

Obec

Byt č. Slovenská
Hriňová
23
republika

Ulica

Katastrálne Č.
územie
LV
Hriňová

Podiel
na
Orientačné
Parcelné Spoluvlastnícky Súpisné
Číslo
zastavanej
Súpisová
číslo
č.
podiel Dlžníka č.
poschodia ploche
a hodnota
vchodu
nádvorí

5775 22026

1/28

1573

8

3826/447688 800,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosť“)
Nehnuteľnosť sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za prípadné
vady Nehnuteľnosti, a to ani za právne vady. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@akrybar.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Helena Eremiášová – NEHNUTEĽNOSŤ LV č. 5775 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 96001 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK52 0900 0000 0050 5974 4592 , BIC:
GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 5775 Helena Eremiášová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet
Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena
nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná
ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľnosť,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosť.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosť. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosť v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K013383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Králik Vladimír, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 247/24, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1974
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/408/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/408/2020
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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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mgr. Vladimír Králik, nar. 21.12.1974, Ulica Československej armády 24/247, 967 01 Kremnica (ďalej len
„Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 245/2020 zo dňa
21.12.2020 (K091008).
Číslo
položky

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

2.

Osobný
automobil
zn. 1
ŠKODA Octavia

Evidenčné
číslo

TMBJG9NE1E0222501 ZA303GZ

Rok
Spoluvlastnícky
Stav opotrebovanosti
výroby
podiel
Nepojazdné
–
2015
potrebná
výmena 1/1
motora

Súpisová
hodnota v €
2 000,- €

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za
právne vady Motorového vozidla, jeho vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne
funkčnosť niektorých jeho častí. Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako
aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných
skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné
náklady zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín
obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: office@rsolutions.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Vladimír Králik – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK4409000000005155121053, BIC: BIC:
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové vozidlo - Vladimír
Králik“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
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verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Motorové vozidlo. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Recovery Solutions, k.s., správca

K013384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaločai Ferdinand
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 27, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1950
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/247/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/247/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ferdinand Kaločai, nar. 21.02.1950, Radzovce 366, 984 01 Lučenec (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 28/2021 zo dňa
11.02.2021 (K007108).
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Zastavaná plocha a
316
nádvorie
Záhrada

459

Orná pôda

262

Vinica

233

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Obec

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Radzovce Radzovce

687 989

1/5

316,- €

Radzovce Radzovce

687 990

1/5

459,- €

Radzovce Radzovce

687 991

1/5

262,- €

Radzovce Radzovce

687 992

1/5

233,- €

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

221

Obchodný vestník 53/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

Stavba:
Popis

Štát

Obec

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Radzovce

Ulica

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

Radzovce

687 989

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/5

podiel Súpisné
č.
160

Súpisová
hodnota
4 900,-€

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: office@rsolutions.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Ferdinand Kaločai – NEHNUTEĽNOSTI NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK44 0900 0000 0051 5512 1053, BIC:
BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu
cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Ferdinand
Kaločai“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

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

222

Obchodný vestník 53/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Recovery Solutions, k.s., správca

K013385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Zatyko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 398/31, 991 25 Čebovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1970
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/616/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/616/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze
3OdK/616/2017.

Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Jozef Zatyko, nar. 24.08.1970, trvale
bytom Komenského 398/31, 991 25 Čebovce, obchodné meno Jozef Zatyko EUROTEX 24, s miestom
podnikania Komenského 398/31, 991 25 Čebovce, IČO: 40 449 319, 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: SK29 0200 0000 0027 5403 5356 pod VS 36162017.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K013386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihľava 200, 991 03 Pôtor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1952
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1069/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1069/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Eva Šimková, nar. 29.10.1952, bytom: Žihľava 200, 991 03
Pôtor, 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 po splnení rozvrhu výťažku oznamuje, že sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K013387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1980
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/53/2021 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/53/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
Vám ako správca úpadcu: Stanislava Bartošová, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Stanislava Bartošová, born on
22.03.1980, trvale bytom Farská 1, 969 01 Banská Štiavnica, 22th of March 1980, residing at Farská 1, 969 01 Banská Štiavnica,
oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného Slovak republic hereby I inform you, that District Court in Banska Bystrica
súdu Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/53/2021 zo dňa 05.03.2021 declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 50/2021 dňa 15.03.2021 trustee of the bankrupt by its resolution No. 5OdK/53/2021 dated on 5th of
vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli ustanovený za March 2021 and published in the Commercial bulletin No. 50/2021 dated
správcu úpadcu.
on 15th of March 2021.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom assets, provided that the purpose to create such schedule was published
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the
ods. 3 ZKR).
filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ sec. 8 BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.
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Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a The application´s basic requirements are: a) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d)
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, currency without reference exchange rate of European Central Bank or
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si residence or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť appointment of such deputy to the trustee, otherwise the documents will
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako registration period together with his statement. Court will decide whether
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, these petitions should be treated as applications by its resolution without
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd undue delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie seat in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K013388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRADE CENTER, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 724
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2R4/2009 S 514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2009
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu TRADE CENTER, spol. s.r.o. „v konkurze“ so sídlom Vajanského 2,
984 01 Lučenec, IČO: 31 615 724 (ďalej len „Úpadca“), na majetok ktorého je vedený konkurz na Okresnom súde
Banská Bystrica pod sp.zn. 2R/4/2009.
Dátum konania: 05.03.2021
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Miesto: sídlo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
Prítomní členovia veriteľského výboru:
·

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. , so sídlom: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:
00 682 420 (predseda veriteľského výboru)

·

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

·

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (člen)

Program:
1./ Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2./ Hlasovanie o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu a udelenie záväzného pokynu
3./ Záver

1./
Na zasadnutí veriteľského výboru Úpadcu sa zúčastnil osobne len predseda veriteľského výboru ÚpadcuSlovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420. Ostatní členovia veriteľského výboru Úpadcu
hlasovali o uznesení veriteľského výboru Úpadcu písomne v súlade s ustanovením § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) a na účely uznášaniaschopnosti sa považujú za prítomných.
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor Úpadcu je uznášaniaschopný.
2./
Predmetom hlasovania veriteľského výboru bola žiadosť správcu Úpadcu o uloženie záväzného pokynu na
speňažovanie hnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 13/2010 dňa 21.01.2010 a doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 37/2013 dňa 21.02.2013, veriteľský výbor Úpadcu následne hlasoval o uložení záväzného pokynu
správcovi Úpadcu v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor Úpadcu týmto ukladá správcovi Úpadcu záväzný pokyn na speňažovanie hnuteľného majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.13/2010 dňa 21.01.2010
a doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.37/2013 dňa 21.02.2013, v 18.
kole verejného ponukového konania za najvyššiu ponúknutú cenu. Informácia o konaní 18. kola verejného
ponukového konania bude po dobu najmenej 15 dní zverejnená minimálne v Obchodnom vestníku. Ponuka
záujemcu s najvyššou ponúknutou cenou bude následne správcom Úpadcu predložená veriteľskému výboru na
schválenie. V prípade neúspechu verejného ponukového konania požiada správca Úpadcu veriteľský výbor
Úpadcu o uloženie ďalšieho záväzného pokynu.“
Hlasovanie veriteľského výboru:
ZA schválenie vyššie uvedeného návrhu uznesenia:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
PROTI:
Slovenská konsolidačná a.s.
ZDRŽAL SA: nikto
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Na základe hlasovania veriteľského výboru predseda veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor schválil
vyššie uvedené uznesenie, ktorým uložil správcovi záväzný pokyn na speňažovanie hnuteľného majetku Úpadcu
nasledovne:
„Veriteľský výbor Úpadcu týmto ukladá správcovi Úpadcu záväzný pokyn na speňažovanie hnuteľného majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.13/2010 dňa 21.01.2010
a doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.37/2013 dňa 21.02.2013, v 18.
kole verejného ponukového konania za najvyššiu ponúknutú cenu. Informácia o konaní 18. kola verejného
ponukového konania bude po dobu najmenej 15 dní zverejnená minimálne v Obchodnom vestníku. Ponuka
záujemcu s najvyššou ponúknutou cenou bude následne správcom Úpadcu predložená veriteľskému výboru na
schválenie. V prípade neúspechu verejného ponukového konania požiada správca Úpadcu veriteľský výbor
Úpadcu o uloženie ďalšieho záväzného pokynu.“
3./
Predseda veriteľského výboru týmto konštatuje, že predmet rokovania veriteľského výboru bol vyčerpaný a ukončil
jeho zasadnutie.

V Bratislave, dňa 05.03.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
JUDr. Simona Smoľáková

K013389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cesnaková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plaviarska 138, 976 64 Bacúch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1965
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/522/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/522/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Emília Cesnaková, nar. 07.04.1965, trvale bytom Plaviarska 138/24, 976 64 Bacúch (ďalej len „Dlžník“)
v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Súpisová
hodnota v EUR

Popis

Obchodný podiel Dlžníka vo výške 100% v spoločnosti Centro NET s.r.o., so sídlom Plaviarska 138, 976 64 Bacúch, IČO:
5.000,- €
46 748 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27043/S

Insolvency services, k.s., správca
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K013390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Švihorík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 88, 991 21 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/302/2020 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/302/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty
dlžníka: Jozef Švihorík, nar. 19. 12. 1990, trvale bytom Závada 88,991 21 Závada ktorý bol ku dňu tohto
zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
všeobecnej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
Mgr. Dana Žlnková správca

K013391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Švihorík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 88, 991 21 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/302/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/302/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Dana Žlnková, správca konkurznej podstaty so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje,
že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu:
Jozef Švihorík, nar. 19. 12. 1990, trvale bytom Závada 88, 991 21 Závada
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Mgr. Dana Žlnková

K013392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PEROSA & KODEXI, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 049 549
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Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 2/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
Obchodné
meno/
meno RESKON, k.s. - správca dlžníka PEROSA & KODEXI, s.r.o.
I.
a priezvisko
„v likvidácii“, so sídlom Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec, IČO 36049549
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Dr. Herza
b) Orientačné/ súpisné číslo
12
c) Názov obce
Lučenec
d) PSČ
984 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
v zozname správcov MS SR pod č. 1826
IV.
IČO/ dátum narodenia
50440616
B.
Označenie navrhovateľov
Obchodné meno/
meno RESKON, k.s., správca dlžníka PEROSA & KODEXI, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Vajanského
1. I.
a priezvisko
93/5068, 984 01 Lučenec, IČO 36049549
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Dr. Herza
b) Orientačné/ súpisné číslo
12
c) Názov obce
Lučenec
d) PSČ
984 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
v zozname správcov MS SR pod č. 1826
IV.
IČO/ dátum narodenia
50440616
C.
Miesto konania dražby
Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec
D.
Dátum konania dražby
06. 04. 2021
E.
Čas konania dražby
13.00 hod
F.
Kolo dražby
Štvrté
G.
Predmet dražby
LV č.
Okresný úrad
Katastrálny odbor
Okres
Obec
Katastrálne územie
8945
v Lučenci
Lučenec
Lučenec
Lučenec
Lučenec
Stavby
Súpisné číslo
Parc. reg. „C“ č. :
Druh a popis stavby
5068
1284
Garáže, dielne
Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 5068 je evidovaný na LV č. 5462.
H.
Opis predmetu dražby
Zlúčená stavba pozostáva z murovanej časti (sociálna časť, garáže a dielne) a otvorenej stĺpovej časti.
Garáže, dielne súp. č. 5068, Lučenec - otvorená časť
POPIS STAVBY
Prízemná nepodpivničená nebytová dvojloďová budova je postavená na parc. č. 1284 k.ú. Lučenec. Pôvodne stavba súžila na garážovanie
nákladných a poľnohospodárskych vozidiel. V súčasnosti sa budova využívaná na garážovanie a skladovanie výrobkov. Stavba je napojená
na rozvody elektrickej energie.
Dispozičné riešenie:
prízemie - garáže
POPIS PODLAŽÍ
1. Nadzemné
základy - monolitické betónové základové pätky
zvislé nosné konštrukcie - kovové stĺpy , priemeru 13cm,
strop - drevený podhľad zavesený na oceľových väzníkoch
strecha - sedlový kovový krov
krytina strechy krovu - pozinkované vlnovky
klampiarske konštrukcie strechy - strešné žľaby a strešné zvody z pozinkovaného plechu
objekt je chránený bleskozvodom
podlaha - betónové panely
elektroinštalácia -- svetelná aj motorická
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.
I.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby
Poznámka:
Poznamenáva sa rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia , spočívajúce v zákaze nakladania s majetkom, č.
9600404/5/3370007/2012/Kir z 15.11.2012 a právoplatné 21.11.2012 pre Daňový úrad Banská Bystrica,Nová ulica 13, 974 04 Banská

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

229

Obchodný vestník 53/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

Bystrica, na stavby - so sč. 5068 na parc.č. 1284, so sč. 5460 na parc.č. 1288/2,zapísané do KN 21.11.2012 - P 1184/12 - zapísané
5.12.2012-P 1226/12-2905/12,3063/12
Počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného
práva -stavba s.č.5068 na pozemku CKN p.č.1284 a s.č.5460 na pozemku CKN p.č.1288/2- bez súhlasu správcu dane,
č.9600503/5/436591/2014/Dur z 17.2.2014-P 245/14-zapísané10.3.2014-767/14
Počas trvania záložného práva č. 20447841/2015 z 22.7.2015, sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému
dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva: na stavby s. č. 5068 na pozemku C KN p. č. 1284 a s. č. 5460 na pozemku C KN p. č.
1288/2 bez súhlasu správcu dane: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, P 683/15, zapísané 13.8.2015 - v.
z. 5080/15
Počas trvania záložného práva č. 103734412/2016 z 16.8.2016, sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému
dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva: na stavby s. č. 5068 na pozemku C KN p. č. 1284 a s. č. 5460 na pozemku C KN p. č.
1288/2 bez súhlasu správcu dane: Daňový úradBanská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, P 1106/16, zapísané 12.9.20163674/16
Počas trvania záložného práva č. 882/2016-SuMa z 2.9.2016 sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému
dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane Mesta Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, IČO 316181
na stavbu s.č. 5068 na pozemku registra C KN parc.č. 1284, P 1114/16, zapísané 12.9.2016 - 3679/16.
Počas trvania záložného práva č. 100316491 z 17.02.2017, sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému
dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva: na stavby s. č. 5068 na pozemku C KN p. č. 1284 a s. č. 5460 na pozemku C KN p. č.
1288/2 bez súhlasu správcu dane: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, P-267/2017, zapísané 13.03.2017 1004/17
Počas trvania záložného práva č. 102615986/2017 z 19.12.2017, sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje
daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva: na stavby s. č. 5068 na pozemku C KN p. č. 1284 a s. č. 5460 na pozemku C
KN p. č. 1288/2 bez súhlasu správcu dane: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, P- 66/2018, zapísané
23.01.2018 - vz
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie o určení súpisného čísla č.A/2003/ 04368/160 z 20.8.2003-1965/03
Rozhodnutie o určení súpisného čísla č.2006/4128-206 z 16.10.2006 - Z 2487/06 - 1656/06
Ťarchy:
Por č. 1
ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH ĽUDOVEJ BANKY a.s. VYSOKÁ 9, 810 00 BRATISLAVA IČO 17321123 Č.V 2261/05 Z 10.10.2005 NA
STAVBU SČ.5068 NA PARC.1284-2405/05.
Por č. 1
ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH ĽUDOVEJ BANKY a.s. VYSOKÁ 9, 810 00 BRATISLAVA IČO 17321123 Č.V 2942/05 Z 18.1.2006 NA
STAVBU SČ.5068 NA POZEMKU PARC.Č.1284-95/06.
Por č. 1
ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH ĽUDOVEJ BANKY a.s. VYSOKÁ 9, 810 00 BRATISLAVA IČO 17321123 Č.V 494/06 Z 8.3.2006 NA
STAVBU SČ.5068 NA POZEMKU PARC.Č.1284-364/06.
Por č. 1
Záložné právo v prospech VOLSKBANK Slovensko ,a.s., Vysoká 9,810 00 Bratislava, IČO 17 321 123,podľa V 973/08 z 17.4.2008,na stavby
garáže ,dielne súp.č.5068 na parcele č.1284-1178/08
Por č. 1
Záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO 17 321 123, na stavbu sč. 5068 garáže, dielne na
parc.č.1284, č.V 582/10 z 21.4.2010-1069/10
Por č. 1
Záložné právo v prospech Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica,
č.9600503/5/436591/2014/Dur z 27.6.2014, na stavbu s.č. 5068 na pozemku CKN p.č.1284 a s.č. 5460 na pozemku CKN p.č. 1288/2, Z
1066/14 - 3799/1
Por č. 1
Záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 01 Banská Bystrica č. 20447841/2015 z 6.8.2015 na stavbu
s.č. 5068 na pozemku registra C KN parc.č. 1284 a stavbu s.č. 5460 na pozemku registra C KN parc.č. 1288/2, Z 3348/15 - 5804/15.
Por č. 1
Záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banksá Bystrica č.
103734412/2016 z 6.9.2016 na stavby garáže, dielne s.č. 5068 na pozemku registra C KN parc.č. 1284 a matečník s.č. 5460 na pozemku
registra C KN parc.č. 1288/2, Z 3749/16, zapísané 19.9.2016 - 3807/16.
Por č. 1
Záložné právo v prospech: Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO 316181, č. 882/2016-SuMa z 2.9.2016, na stavby garáže,
dielne s.č. 5068 na pozemku registra C KN parc.č. 1284 a matečník s.č. 5460 na pozemku registra C KN parc.č. 1288/2, Z 3770/16, zapísané
20.9.2016 - 3835/16
Por č. 1
Záložné právo v prospech Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, č.
100316491/2017 z 14.03.2017, na stavby s. č. 5068 na pozemku C KN p. č. 1284 a s. č. 5460 na pozemku C KN p. č. 1288/2, zapísané
27.03.2017, Z 1103/17 - 1135/17
Por č. 1
Záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č.
102615986/2017 z 17.1.2018 na stavby garáže, dielne s.č. 5068 na pozemku registra C KN parc.č. 1284 a matečník s.č. 5460 na pozemku
registra C KN parc.č. 1288/2, Z-283/2018, zapísané 30.1.2018 - 381/18.
Iné údaje: List vl.č.8425-1667/03,268/06.
Poznámka - bez zápisu
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku Meno znalca
Dátum vyhotovenia Všeobecná cena odhadu
48/2020
Ing. Rastislav Ďurbis, Francisciho 13, Lučenec, ev. č.914 124 28. 07. 2020
67.800,- €
K.
L.
M.

Najnižšie podanie
33 900,- €
Minimálne prihodenie
500,- €
Dražobná zábezpeka a) výška

5.000,- €
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1. bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka (správcu): IBAN:
SK17 0900
0000 0051 7067 4422, vedený v SLSP, a.s., s variabilným symbolom:
IČO účastníka dražby v
prípade podnikateľa alebo rodné číslo účastníka dražby v prípade
nepodnikateľa, s popisom:
b)
spôsob
zloženia
ZÁBEZPEKA;
dražobnej zábezpeky
2. formou notárskej úschovy;
3. poskytnutím bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom alebo v hotovosti
1. originál dokladu preukazujúceho prevod alebo vklad dražobnej zábezpeky na účet dražobníka
(správcu), účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná
c) doklad
preukazujúci
na účet dražobníka (správcu);
zloženie
dražobnej
2. originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej
zábezpeky
úschovy;
3. originál alebo overená kópia listiny preukazujúcej poskytnutie bankovej záruky.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, a ktorí uhradili dražobnú zábezpeku na
účet dražobníka (správcu), bude táto vrátená bezodkladne po skončení dražby a oznámení
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
čísla bankového účtu správcovi. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka
započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 10 kalendárnych dní od skončenia dražby, po odpočítaní
zaplatenej dražobnej zábezpeky, prevodom alebo vkladom na bankový účet správcu: IBAN: SK17 0900 0000 0051 7067 4422,
vedený v SLSP, a.s.. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti; dražobník je povinný bez zbytočného
odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku. Cenu dosiahnutú
vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Svojím podaním je vydražiteľ viazaný. V prípade neuhradenia ceny vydražiteľom v stanovenej lehote, sa toto považuje za zmarenie
dražby vydražiteľom a dražobná zábezpeka (vrátane jej príslušenstva) ním zložená, prepadá v prospech konkurznej podstaty ako
zmluvná pokuta.
Obhliadka predmetu dražby Obhliadka 1: 22. 03. 2021 o 16.00 hod
(dátum)
Obhliadka 2: 29. 03. 2021 o 16.00 hod
Miesto obhliadky
Pri predmete dražby, Vajanského 93/5068, Lučenec
Kontaktná osoba: správca konkurznej podstaty. V prípade záujmu o účasť na obhliadke,
žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie správcu na tel. čísle 0905 337 495,
najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz,
pas), právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra).
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 10 minút
pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
O.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v
zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
Organizačné opatrenia
predložia dražobníkovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, aktuálny úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého
bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra),
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne
osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne
vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby
udelením príklepu. V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením, dražobník bez zbytočného odkladu odovzdá vydražiteľovi dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o
nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník (správca) podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z. z. povinný
odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutnéna nakladanie s predmetom dražby alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. V prípade, že ide o nehnuteľnosť, odovzdá
dražobník (správca) predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú
podpíše vydražiteľ a dražobník (správca). Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v
ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v
omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby,
ktorej
sa
takýto
rozsudok
týka.
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2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra
nehnuteľností
začatie
súdneho
konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4.
Ak
súd
určí
dražbu
za
neplatnú,
účinky
príklepu
zanikajú
ku
dňu
príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má
k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Notár
a) titul
JUDr.
b) meno
Andrea
c) priezvisko
Barancová, PhD.
d) sídlo
Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec

V Lučenci, 16. 03. 2021
Za navrhovateľa dražby a dražobníka: RESKON, k.s. – správca konkurznej podstaty

K013393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PEROSA & KODEXI, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 049 549
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 2/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
Obchodné
meno/
meno RESKON, k.s. - správca dlžníka PEROSA & KODEXI, s.r.o.
I.
a priezvisko
„v likvidácii“, so sídlom Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec, IČO 36049549
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Dr. Herza
b) Orientačné/ súpisné číslo
12
c) Názov obce
Lučenec
d) PSČ
984 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
v zozname správcov MS SR pod č. 1826
IV.
IČO/ dátum narodenia
50440616
B.
Označenie navrhovateľov
Obchodné meno/
meno RESKON, k.s., správca dlžníka PEROSA & KODEXI, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Vajanského
1. I.
a priezvisko
93/5068, 984 01 Lučenec, IČO 36049549
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Dr. Herza
b) Orientačné/ súpisné číslo
12
c) Názov obce
Lučenec
d) PSČ
984 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
v zozname správcov MS SR pod č. 1826
IV.
IČO/ dátum narodenia
50440616
C.
Miesto konania dražby
Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec
D.
Dátum konania dražby
06. 04. 2021
E.
Čas konania dražby
13.30 hod
F.
Kolo dražby
Štvrté
G.
Predmet dražby
LV č.
8945
Stavby

Okresný úrad
v Lučenci

Katastrálny odbor
Lučenec

Okres
Lučenec

Obec
Lučenec

Katastrálne územie
Lučenec
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Súpisné číslo
Parc. reg. „C“ č. :
Druh a popis stavby
5460
1288/2
Matečník
Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 5460 je evidovaný na LV č. 5462.
H.
Opis predmetu dražby
POPIS STAVBY
Prízemná nepodpivničená, obdĺžniková, poľnohospodárska budova je postavená na par. č, 1288/2,
k.ú. Lučenec. Murovaná budova s pozdĺžnym nosným systémom je určená na chov ošípaných. Stavba nie je napojená na žiadne inžinierske
siete.
POPIS PODLAŽÍ
1. Nadzemné
základy - monolitické betónové základové pásy s vodorovnou hydroizoláciou
podmurovka – monolitická betónová
zvislé nosné konštrukcie – murované z pálených tehál, hrúbky 45 cm
strop - drevený s rovným podhľadom
krov – drevené klincované väzníky, sedlové
krytina krovu strechy – azbestocementové šablóny
vnútorné omietky stien – štukové
fasádne omietky – štukové
okná – jednoduché kovové, s kovovými mrežami
vráta – oceľové plné
podlaha – betónová
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.
I.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby
Poznámka:
Poznamenáva sa rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia , spočívajúce v zákaze nakladania s majetkom, č.
9600404/5/3370007/2012/Kir z 15.11.2012 a právoplatné 21.11.2012 pre Daňový úrad Banská Bystrica,Nová ulica 13, 974 04 Banská
Bystrica, na stavby - so sč. 5068 na parc.č. 1284, so sč. 5460 na parc.č. 1288/2,zapísané do KN 21.11.2012 - P 1184/12 - zapísané
5.12.2012-P 1226/12-2905/12,3063/12
Počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného
práva -stavba s.č.5068 na pozemku CKN p.č.1284 a s.č.5460 na pozemku CKN p.č.1288/2- bez súhlasu správcu dane,
č.9600503/5/436591/2014/Dur z 17.2.2014-P 245/14-zapísané10.3.2014-767/14
Počas trvania záložného práva č. 20447841/2015 z 22.7.2015, sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému
dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva: na stavby s. č. 5068 na pozemku C KN p. č. 1284 a s. č. 5460 na pozemku C KN p. č.
1288/2 bez súhlasu správcu dane: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, P 683/15, zapísané 13.8.2015 - v.
z. 5080/15
Počas trvania záložného práva č. 103734412/2016 z 16.8.2016, sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému
dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva: na stavby s. č. 5068 na pozemku C KN p. č. 1284 a s. č. 5460 na pozemku C KN p. č.
1288/2 bez súhlasu správcu dane: Daňový úradBanská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, P 1106/16, zapísané 12.9.20163674/16
Počas trvania záložného práva č. 882/2016-SuMa z 2.9.2016 sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému
dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane Mesta Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, IČO 316181
na stavbu s.č. 5068 na pozemku registra C KN parc.č. 1284, P 1114/16, zapísané 12.9.2016 - 3679/16.
Počas trvania záložného práva č. 100316491 z 17.02.2017, sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému
dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva: na stavby s. č. 5068 na pozemku C KN p. č. 1284 a s. č. 5460 na pozemku C KN p. č.
1288/2 bez súhlasu správcu dane: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, P-267/2017, zapísané 13.03.2017 1004/17
Počas trvania záložného práva č. 102615986/2017 z 19.12.2017, sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje
daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva: na stavby s. č. 5068 na pozemku C KN p. č. 1284 a s. č. 5460 na pozemku C
KN p. č. 1288/2 bez súhlasu správcu dane: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, P- 66/2018, zapísané
23.01.2018 - vz
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie o určení súpisného čísla č.A/2003/ 04368/160 z 20.8.2003-1965/03
Rozhodnutie o určení súpisného čísla č.2006/4128-206 z 16.10.2006 - Z 2487/06 - 1656/06
Ťarchy:
Por č. 1
ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH ĽUDOVEJ BANKY a.s. VYSOKÁ 9, 810 00 BRATISLAVA IČO 17321123 Č.V 2261/05 Z 10.10.2005 NA
STAVBU SČ.5068 NA PARC.1284-2405/05.
Por č. 1
ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH ĽUDOVEJ BANKY a.s. VYSOKÁ 9, 810 00 BRATISLAVA IČO 17321123 Č.V 2942/05 Z 18.1.2006 NA
STAVBU SČ.5068 NA POZEMKU PARC.Č.1284-95/06.
Por č. 1
ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH ĽUDOVEJ BANKY a.s. VYSOKÁ 9, 810 00 BRATISLAVA IČO 17321123 Č.V 494/06 Z 8.3.2006 NA
STAVBU SČ.5068 NA POZEMKU PARC.Č.1284-364/06.
Por č. 1
Záložné právo v prospech VOLSKBANK Slovensko ,a.s., Vysoká 9,810 00 Bratislava, IČO 17 321 123,podľa V 973/08 z 17.4.2008,na stavby
garáže ,dielne súp.č.5068 na parcele č.1284-1178/08
Por č. 1
Záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO 17 321 123, na stavbu sč. 5068 garáže, dielne na
parc.č.1284, č.V 582/10 z 21.4.2010-1069/10
Por č. 1
Záložné právo v prospech Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica,
č.9600503/5/436591/2014/Dur z 27.6.2014, na stavbu s.č. 5068 na pozemku CKN p.č.1284 a s.č. 5460 na pozemku CKN p.č. 1288/2, Z
1066/14 - 3799/1
Por č. 1
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Záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 01 Banská Bystrica č. 20447841/2015 z 6.8.2015 na stavbu
s.č. 5068 na pozemku registra C KN parc.č. 1284 a stavbu s.č. 5460 na pozemku registra C KN parc.č. 1288/2, Z 3348/15 - 5804/15.
Por č. 1
Záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banksá Bystrica č.
103734412/2016 z 6.9.2016 na stavby garáže, dielne s.č. 5068 na pozemku registra C KN parc.č. 1284 a matečník s.č. 5460 na pozemku
registra C KN parc.č. 1288/2, Z 3749/16, zapísané 19.9.2016 - 3807/16.
Por č. 1
Záložné právo v prospech: Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO 316181, č. 882/2016-SuMa z 2.9.2016, na stavby garáže,
dielne s.č. 5068 na pozemku registra C KN parc.č. 1284 a matečník s.č. 5460 na pozemku registra C KN parc.č. 1288/2, Z 3770/16, zapísané
20.9.2016 - 3835/16
Por č. 1
Záložné právo v prospech Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica, č.
100316491/2017 z 14.03.2017, na stavby s. č. 5068 na pozemku C KN p. č. 1284 a s. č. 5460 na pozemku C KN p. č. 1288/2, zapísané
27.03.2017, Z 1103/17 - 1135/17
Por č. 1
Záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č.
102615986/2017 z 17.1.2018 na stavby garáže, dielne s.č. 5068 na pozemku registra C KN parc.č. 1284 a matečník s.č. 5460 na pozemku
registra C KN parc.č. 1288/2, Z-283/2018, zapísané 30.1.2018 - 381/18.
Iné údaje: List vl.č.8425-1667/03,268/06.
Poznámka - bez zápisu
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku Meno znalca
Dátum vyhotovenia Všeobecná cena odhadu
48/2020
Ing. Rastislav Ďurbis, Francisciho 13, Lučenec, ev. č.914 124 28. 07. 2020
15.100,- €
K.
L.
M.

Najnižšie podanie
7.550,- €
Minimálne prihodenie
500,- €
Dražobná zábezpeka a) výška
1.000,- €
1. bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka (správcu): IBAN: SK17 0900 0000 0051
7067 4422, vedený v SLSP, a.s., s variabilným symbolom: IČO účastníka dražby v prípade podnikateľa
b)
spôsob
zloženia alebo rodné číslo účastníka dražby v prípade nepodnikateľa, s popisom: ZÁBEZPEKA;
dražobnej zábezpeky
2. formou notárskej úschovy;
3. poskytnutím bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom alebo v hotovosti
1. originál dokladu preukazujúceho prevod alebo vklad dražobnej zábezpeky na účet dražobníka
(správcu), účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná
c) doklad preukazujúci
na účet dražobníka (správcu);
zloženie
dražobnej
2. originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej
zábezpeky
úschovy;
3. originál alebo overená kópia listiny preukazujúcej poskytnutie bankovej záruky.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, a ktorí uhradili dražobnú zábezpeku na
účet dražobníka (správcu), bude táto vrátená bezodkladne po skončení dražby a oznámení
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
čísla bankového účtu správcovi. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka
započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 10 kalendárnych dní od skončenia dražby, po odpočítaní
zaplatenej dražobnej zábezpeky, prevodom alebo vkladom na bankový účet správcu: IBAN: SK17 0900 0000 0051 7067 4422,
vedený v SLSP, a.s.. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti; dražobník je povinný bez zbytočného
odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku. Cenu dosiahnutú
vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Svojím podaním je vydražiteľ viazaný. V prípade neuhradenia ceny vydražiteľom v stanovenej lehote, sa toto považuje za zmarenie
dražby vydražiteľom a dražobná zábezpeka (vrátane jej príslušenstva) ním zložená, prepadá v prospech konkurznej podstaty ako
zmluvná pokuta.
Obhliadka predmetu dražby Obhliadka 1: 22. 03. 2021 o 16.00 hod
(dátum)
Obhliadka 2: 29. 03. 2021 o 16.00 hod
Miesto obhliadky
Pri predmete dražby, Vajanského 93/5068, Lučenec
Kontaktná osoba: správca konkurznej podstaty. V prípade záujmu o účasť na obhliadke,
žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie správcu na tel. čísle 0905 337 495,
najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz,
pas), právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra).
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 10 minút
pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
O.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v
zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
Organizačné opatrenia
predložia dražobníkovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, aktuálny úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého
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bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra),
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne
osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne
vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby
udelením príklepu. V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením, dražobník bez zbytočného odkladu odovzdá vydražiteľovi dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o
nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník (správca) podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z. z. povinný
odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. V prípade, že ide o nehnuteľnosť, odovzdá
dražobník (správca) predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú
podpíše vydražiteľ a dražobník (správca). Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v
ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v
omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby,
ktorej
sa
takýto
rozsudok
týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra
nehnuteľností
začatie
súdneho
konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4.
Ak
súd
určí
dražbu
za
neplatnú,
účinky
príklepu
zanikajú
ku
dňu
príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má
k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Notár
a) titul
JUDr.
b) meno
Andrea
c) priezvisko
Barancová, PhD.
d) sídlo
Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec

V Lučenci, 16. 03. 2021
Za navrhovateľa dražby a dražobníka: RESKON, k.s. – správca konkurznej podstaty

K013394
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Prihláška pohľadávky veriteľa: Intrum Slovakia, s.r.o., so sídlom: Mýtna 48, Bratislava 811 07, IČO: 35 831 154
v celkovej výške: 617,22 Eur,
doručená dňa: 22.02.2021
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 15.03.2021
MK Recovery, k.s., správca

K013395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oleksandr Siomkin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jánského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1964
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/20/2021 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/20/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka týmto oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu
nahliadať do správcovského spisu v príslušnej kancelárii na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica každý
pracovný deň v úradných hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné adresovať písomne na adresu kancelárie správcu, emailom na adresu
office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu. Žiadosti o nahliadanie do spisu sa zapisujú do
poradovníka.

K013396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oleksandr Siomkin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jánského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1964
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/20/2021 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/20/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)
oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: IBAN: SK37 1100 0000
0029 2386 8413.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa § 32 ods. 19
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

K013397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Krnáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 19, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Miroslav Jakubčík
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/43/2021/S2002
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/43/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miroslav Jakubčík, sídlo kancelárie: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Nataša
Krnáčová, nar. 25. 05. 1968, trvale bytom Mládežnícka 19, 974 04 Banská Bystrica, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania, prípadne ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu
každý pracovný deň od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. v kancelárii správcu na adrese:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica.

Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 918 535 298
V Banskej Bystrici, dňa 12.03.2021
Miroslav Jakubčík, správca

K013398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Krnáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 19, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Jakubčík
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/43/2021/S2002
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/43/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Miroslav Jakubčík, sídlo kancelárie: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica ako správca dlžníka: Nataša Krnáčová,
nar. 25.05.1968, trvale bytom Mládežnícka 19, 974 04 Banská Bystrica, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s
§ 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky za účelom popretia pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn. 2OdK/43/2021. Ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Výška preddavku na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur a najviac 10.000,-Eur.
Preddavok na trovy konania 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 týchto 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. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SK74 8360 5207 0042 0724 6284

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka:

Nataša Krnáčová

V Banskej Bystrici, dňa 12.03.2021
Miroslav Jakubčík, správca

K013399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Krnáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 19, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Jakubčík
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/43/2021/S2002
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/43/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015

(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta'proċedimenti ta'insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Nataša Krnáčová, nar. 25.05.1968, trvale bytom Mládežnícka 19, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len
„Dlžník") oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/43/2021 zo dňa
25.02.2021, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 48/2021 zo dňa 11.03.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka a za správcu dlžníka bol ustanovený správca: Miroslav Jakubčík, so sídlom správcovskej
kancelárie: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51935244, správca zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2002.

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: Nataša Krnáčová, born on 25.05.1968, address Mládežnícka 19, 974 04
Banská Bystrica, Slovak republic my duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Banská
Bystrica, proc. no: 2OdK/43/2021 dated on 25th February 2021, which was announced in the Commercial Bulletin
No. 48/2021 from 11th March 2021, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate and
simultaneously the Trustee: Miroslav Jakubčík, office address: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
Republic, ID No.: 51935244, Trustee registered in the Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak
republic, Trustee sign: S 2002 was appointed as the bankruptcy Trustee 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 (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).

The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day
after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered (§ 199 sec. 9 of the Act
No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter only as „the BRA“)).

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

239

Obchodný vestník 53/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: Miroslav
Jakubčík, správca, Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania:
2OdK/43/2021 (§ 167l ods. 3 ZKR).

The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: Miroslav Jakubčík,
office address: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica whereby the lodgement shall be delivered to the Trustee in the
base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to the No. 2OdK/43/2021 (§
167l sec. 3 BRA).

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).

If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall
be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such lodgement
into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the
creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement causes the same legal effects as the claiming the
rights on court (§ 167l sec.3 BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods.2 ZKR).

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, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je
už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ,
ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu
zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods.1 ZKR).

The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured creditor of
mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security is afore in order. The
Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l sec.1 BRA).

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor ́s assets, is entitled to lodge a
claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be satisfied only from
gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise the right to vote on creditor
́s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which secures his claim (§ 167l sec. 2
BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak
ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide
o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno,
meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj
a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo
iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29
ods.1 ZKR).

The lodgement 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 lodgement are: a) name, surname and residence of the
creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is natural person, or business name and corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is legal person, b) name, surname and residence of the
Bankrupt, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is natural person, or business name and corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.

The claim has to be lodged in currency - EUR.

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 zodpovedá za správnosť
údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.

Documents which prove the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in th eaccountancy (§ 29
sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the
BRA.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak
republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and
to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 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).

After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken
into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can ́t be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť na nasledovnej webovej
stránke:
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true

Further information on insolvency proceedings in the member states can be found on the following web site:
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
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May 2015.

V Banskej Bystrici dňa 12.03.2021
Miroslav Jakubčík, správca

K013400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováková Kamila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kláštorná 667 / 30, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1979
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/359/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/359/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Kamila Nováková, nar. 13.08.1979, Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce
nad Topľou (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania
na predaj inej majetkovej hodnoty – obchodného podielu patriaceho Dlžníkovi.
1. Predmet verejného ponukového konania:
Predmetom tohto verejného ponukového konania je prevod inej majetkovej hodnoty - obchodného podielu
patriaceho Dlžníkovi:
1. Obchodný podiel; Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: HD plus, s.r.o., so sídlom Ďumbierska 5,
080 01 Prešov, IČO: 36 212 873; Spoluvlastnícky podiel Dlžníka (zlomok): 1/1; Výška základného imania:
6 639,00 Eur; Rozsah splatenia základného imania: 100%; Výška vkladu spoločníka - Dlžníka: 6 639,00
Eur (splatené); Súpisová hodnota majetku: 10,00 Eur.
2. Adresa na doručenie záväznej ponuky:
Prvá arbitrážna, k.s., Kendice 390, 082 01 Kendice
3. Lehota na doručenie záväznej ponuky:
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 13:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie záväznej ponuky na poštovú prepravu, resp. jej zaslanie faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
4. Náležitosti záväznej ponuky:
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·

meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb;
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie;
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·
·

trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách;
presné označenie inej majetkovej hodnoty – obchodného podielu, vo forme obchodné meno, sídlo a IČO
obchodnej spoločnosti, v ktorej má Dlžník majetkovú účasť, a ktorá je predmetom záväznej ponuky;
· výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách. Číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny musí
byť urobené tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi
číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma;
· adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu;
· čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky;
· obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna,
k.s., Kendice 390, 082 01 Kendice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie Kamila Nováková“.
5. Záloha na kúpnu cenu
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.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
7. Vyhodnotenie záväzných ponúk:
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu/tým záujemcom, ktorých ponuka bola
správcom vyhodnotená ako víťazná.
8. Osobitné ustanovenia:
Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu
medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 67 27, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K013401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holumnica 96, 059 94 Holumica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/256/2020-S786
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Okresný súd Prešov
5OdK/256/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - I. kolo
Správca v uvedenom konkurze - dlžníka/úpadcu: Stanislav O r a č k o , bytom Holumnica 96, podľa ust. §§
167q a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje I kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - zverejneného v Obchodnom vestníku 151/2020 vydanom
06.08.2020 a jeho upresnenia a doplnenia zverejneného v obchodnom vestníku 238/2020 vydanom 10.12.2020, a
to hnuteľný majetok:
1. motocykel - Skuter zn.JINLUN, farba:červená tmavá, v premávke od 5.9.2005
Súpisová hodnota 200,00 EUR

2. pracovné náradie/súbor:

2.1.Cirkulár – na rezanie dreva - zostatková cena 350,00 €
2.2. Zvárací agregát –málo používaný 120W – zostatková cena 120,00 €.
2.3. Nabíjačka – autobatéria – málo používaná 120W – zostatková cena 50,00 €
2.4.Uťahovacie kľúče – od 0,4 mm do 32 mm – cena 2,00 € za 1 kus – spolu 64,00 €
2.5.Ručné kladivo – rôzne veľkosti 12 ks – zostatková cena 20,00 €
2.6. Tesárske kladivo – 5 ks – cena 20,00 €
2.7. Murárske kladivo – 2ks –zostatková cena 5,00 €
2.8. Kombinačky + kliešte – 13 ks – zostatková cena30,00 €
2.9. Špachtle – tesárske a murárske – 10 ks – zostatková cena 30,00 €
2.10. Štiepacie kladivo na železo 2ks – zostatková ce 50,00 €
2.11. Ručná železná píla 2ks – zostatková cena 10,00 €.
2.12. Motorová hobľovačka – ručná 2ks (nové) – zostatková cena 80,00 €.
2.13.Šrubovaky rôzne druhy 26 ks – zostatková cena 30,00 €.
2.14.Kliešte na plech 3ks – zostatková cena 30,00 €.
2.15. Rezne kotúče na železo a tvárnice 10 ks – zostatková cena 45,00 €.
2.16. Gola kľúče – málo používané - zostatková cena 50,00 €.
2.17. Nôž – tesársky 50 ks – zostatková cena 50,00 €.
2.18.Tesársky – murársky uholník – zostatková cena 20,00 €.
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2.19. Murárske – tesárske metre 2ks - 50m a 40 m – zostatková cena 40,00 €.
2.20. Kúpeľňová vaňa rohová (nová) – cena 160,00 €.
2.21. Dlažba vonkajšia protišmyková 25m2 – zostatková cena 200,00 €.
2.22. Dlažba vnútorná sivá 100m2 – zostatková cena 350,00 €.
2.23. Železne vyťahovacie stojky – vysoké 2,40 m - 11 ks – zostatková cena 400,00 €.
2.24. Záhradný postrekovač na burinu 1 ks – zostatková cena 30,00 €.
2.25. Elektrické búracie kladivo 1 ks – zostatková cena 80,00 €.
2.26. Elektrická vŕtačka 2 ks – zostatková cena 50,00 €.
2.27. Aku vŕtačka 1 ks + 3 ks aku batérie – zostatková cena 120,00 €.
2.28. Plynový sporák na propán bután 1 ks s bombou – zostatková cena 100,00 €.
2.29. Motorová kosačka (Hecht) v záruke 1ks (záruka do 2021) – zostatková cena 400,00 €.
2.30.Lešenie do výšky 2,50 m (kozy) – 2 ks – zostatková cena 60,00 €.
2.31. Elektrická brúska na drevo 1 ks – zostatková cena 20,00 €.
2.32. Elektrická brúska na drevo a omietku 2 ks – zostatková cena 60,00 €.
2.33. Priamočiara píla – motorová 1 ks – zostatková cena 20,00 €.
2.34. Vodováha od 40cm do 160 cm 5 ks – zostatková cena 50,00 €.
2-35. Lata železná sťahovacia (na betón) 3ks – zostatková cena 50,00 €.

Súpisová hodnota majetku/súboru celkom: 1 000,00 €

3 . Iná majetková hodnota
Obchodný podiel dlžníka v spoločnosti Ab.a. Bau, s.r.o. , IČO: 47631066
Súpisová hodnota: 1 250,00 €

za nasledujúcich p o d m i e n o k :

1. Úspešným účastníkom sa stane záujemca o kúpu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2. Termín a spôsob obhliadky si záujemcovia o kúpu dohodnú so správcom - na t.č.: 0903 021980.
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená v písomnej forme (osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu:
Jarková 89, 080 01 Prešov v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom táto končí 15. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade,
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že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný
deň o 15.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené v tejto lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani
v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty.
4. Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením 100 % ponúknutej kúpnej ceny záujemcom, ktorá
musí byť pripísaná na bankový účet správcu: čís. 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876,
vedený v ČSOB, a.s., s uvedením V symbolu: 5 256 2020 a správy pre prijímateľa: ponuknutá kúpna cena "motocykla Skuter JINLUN ", "pracovného náradia" alebo "obchodného podielu spoločnosti Ab Bau, s.r.o.", a to
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Úspešnému záujemcovi sa táto suma započíta na úhradu
kúpnej ceny. Neúspešnému záujemcovi táto bude vrátená.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a
fotokópiu občianskeho preukázu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo a originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra
alebo Živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako
15 dní v čase doručenia ponuky.

b)

návrh cenovej ponuky na odkup motorového vozidla a doklad o úhrade ponuknutej kúpnej ceny.

c)

označenie predmetu kúpy

6.

číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená ním
uhradená kúpna cena.

7. písomné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich.
8. Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu.v zalepenej obálke s výrazným označením:
“Ponukové konanie - konkurz č. 5OdK/256/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
9. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou ponuknutou kúpnou cenou. V prípade stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších ponúk dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať ponuka, ktorá
bola správcovi doručená ako prvá a v prípade totožnosti doručenia, žreb správcu. Právo úspešného záujemcu na
odkúpenie predmetu ponukového konania je podmienené tým, že právo vykúpiť majetok z podstaty za najvyššiu
ponuknutú kúpnu cenu nevyužije oprávnená osoba.
10. Správca má právo odmietnuť predložené ponuky bez uvedenia dôvodu.
11. Ponúkové konanie správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na ich predloženie. Výsledok
správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Neúspešným záujemcom
nebude výsledok ponúkového konania oznámený - správca im vráti zložené finančné prostriedky ponúknutej
kúpnej ceny do 15 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúkového konania.
12. Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 kalendárnych dní odo dňa
obdržania oznámenia správcu o výsledku ponúkového konania. 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 a nárok správcu na
zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške ním uhradenej kúpnej ceny, ktorú Správca je oprávnený na
túto pokutu započítať.
13. Zmenu vlastníka a držiteľa motorového vozidla na príslušnom orgáne PZ, alebo prevodu obchodného
podielu v prísušnom OR súdu, ako aj prevzatie hnuteľných vecí si zabezepečí - na základe uzavretej písomnej
kúpnej zmluvy kupujúci.
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JUDr. Oľga Michalíková, správca

K013402
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
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v danom konkurze týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý je treba zložiť preddavok na trovy
konania (kauciu) na účely popretia prihlásenej pohľadávky iným prihláseným veriteľom podľa § 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/ vo výške uvedenej v § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, a to č.ú.: 4016877876/7500
IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876, vedený v ČSOB, a.s., s uvedením symbolu V=5 53 2021 a poznámky správa pre prijímateľa: kaucia /s označenim veriteľa, dlžníka a pohľadávky, ktorá sa popiera/.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K013403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286 / 35, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1984
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/320/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/320/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka dlžníka Stanislav Goroľ, nar. 24.03.1984, Budovateľská 1286/35, 093 01
Vranov nad Topľou (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803,
ktorá bola do kancelárie správcu doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Istina:

529,44 €

Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

29,54 €
558,98 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOPAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 4882/8, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 557 293
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2020 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca úpadcu : BOPAL, s.r.o., so sídlom Štefánikova 4882/8, 058 01 Poprad, IČO:
36557293 zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 16.04.2021 o 10:00 hod. v administratívnej
budove na ulici Karpatská 3256/15, Poprad 058 01, miestnosť č. 120 na 1. poschodí.

1. Prezentácia účastníkov o 09:30 hod.
2. Otvorenie schôdze veriteľov
3. Správa o doterajšom priebehu konkurzu a činnosti správcu
4. Informovanie o stave úpadcovho majetku
5. Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 Zák. č. 7/2005 Z.z.
6. Voľba veriteľského výboru
7. Zistenie stanovísk veriteľov vo veci ďalšieho postupu
8. Záver schôdze veriteľov

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp.
dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.

K013405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oračková Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 53, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/291/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/291/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Miroslava Oračková, nar. 24.03.1993, trvale bytom 059 76
Stráne pod Tatrami 53, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4OdK/291/2020, týmto v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K013406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Salzerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.4.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/314/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/314/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Vladimíra Salzerová, 080 01 Prešov, v zmysle §28 ods. 3 ZKR oznamuje, že zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa, ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty :
veriteľ : POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO : 35 807 598
vo výške : 2.204,95 €

K013407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Oeser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 284 / 48, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/266/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/266/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako správca majetku úpadcu Štefana Oesera, týmto podľa § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasujem opakované II. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, a to:
P. Súpisová zložka majetku
č.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Motorové vozidlo zn. VOLKSWAGEN GOLF, rok výroby 1999, VIN: WVWZZZ1JZXD518214, EČ: PP047CL., farba: modrá, počet
1. najazdených km: nešpecifikovaný. Aktuálny stav: podľa vyjadrenia dlžníka auto je nepojazdné, má poškodené brzdy, chýba časť
výfukového potrubia, zlá autobatéria, väčšia spotreba oleja.

Správca týmto verejne výzva záujemcov na predkladanie záväzných cenových ponúk a to do 10 dní odo
dňa zverejnenie tejto výzvy v obchodnom vestníku.
I. Súťažná ponuka záujemcu musí obsahovať :
1) Označenie záujemcu
a) U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ,
označenie osoby oprávnenej konať, telefonický kontakt na záujemcu.
b) U fyzickej osoby nepodnikateľa: Meno
narodenia a rodné číslo, štátnu príslušnosť.

a priezvisko,

titul,

adresu

trvalého

pobytu,

dátum

2) Ponúkanú kúpnu cenu v eurách
II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Súťažné ponuky doručia navrhovatelia písomne v zalepenej obálke označenej spätnou adresou
navrhovateľa v termíne do 10 dní od zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku na adresu: JUDr. Peter
Novosad, LL.M., Masarykova 16, 080 01 Prešov, s vyznačením na obálke: „ SÚŤAŽ – 4OdK/266/2020 –
NEOTVÁRAŤ ! “
2. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 15
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
3. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
4. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
5. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
6. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
7. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
8. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
9. Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
Pre bližšie informácie majú záujemcovia možnosť obrátiť sa na správcu JUDr. Petra Novosada, LL.M. telefonicky:
0908 377 301 alebo mailom: info@akpn.sk.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K013408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Polhoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 434, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/257/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/257/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/257/2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako správca vo veci oddlženia konkurzom dlžníka Miroslava Polhoša vylučujem
v súlade s § 167p ods. 2 ZKR z konkurznej podstaty súpisovú zložku:
P.
č.
1.

Súpisová zložka majetku
Motorové vozidlo zn. ŠKODA FABIA, rok výroby 2003, VIN: TMBJY16Y533774506, EČ: KK947AO. Aktuálny stav: vozidlo podľa
vyjadrenia dlžníka nepojazdné

JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K013409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OCELSERVIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 99/6, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 115 391
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/21/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/21/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu OCELSERVIS, spol. s r.o., so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník,
IČO: 34 115 391, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5K/21/2018, vyhlasuje II. kolo
verejného ponukového konania na predaj podstatnej časti majetku patriacej k podniku Úpadcu patriaceho do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa, a to konkrétne nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa
v Bratislave, za podmienok upravených v dokumente „Podmienky speňažovania - Bratislava zo dňa 24.09.2020“
(ďalej aj ako len „Podmienky speňažovania - Bratislava“) v súlade s pokynmi príslušného orgánu Úpadcu.
Na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je stanovená lehota 30 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky a záväzná ponuka musí byť v súlade s
Podmienkami speňažovania - Bratislava doručená alebo predložená osobne na adresu správcu: Žriedlová 3, 040
01 Košice. Na ponuky, ktoré budú doručené resp. predložené po tejto lehote sa nebude prihliadať.
Presné podmienky predkladania a náležitosti ponúk stanovujú Podmienky speňažovania – Bratislava. Každá
osoba, ktorá u správcu prejaví záujem sa zúčastniť na verejnom ponukovom konaní sa po podpise zmluvy
o zachovávaní povinnosti mlčanlivosti stane osobou zúčastnenou na ponukovom konaní a následne dostane
k dispozícií Podmienky speňažovania - Bratislava spolu s prílohami.
Bližšie informácie možno získať priamo u správcu na t.č. 0917 933 544, alebo bodnar@bodnarlegal.sk.
V Košiciach, dňa 15.03.2021
JUDr. Ján Bodnár, správca

K013410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozempel Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Poprad ---, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1987
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/129/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/129/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Vladimír Kozempel, nar. 24.04.1987, trvale bytom 058 01
Poprad, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu 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 sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K013411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OCELSERVIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 99/6, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 115 391
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/21/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/21/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu OCELSERVIS, spol. s r.o., so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník,
IČO: 34 115 391, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5K/21/2018, vyhlasuje I. kolo
verejného ponukového konania na predaj podstatnej časti majetku patriacej k podniku Úpadcu patriaceho do
všeobecnej a oddelených podstát zabezpečených veriteľov, a to konkrétne nehnuteľného a hnuteľného majetku
nachádzajúceho sa v Žiline, za podmienok upravených v dokumente „Podmienky speňažovania – Žilina zo dňa
24.09.2020“ (ďalej aj ako len „Podmienky speňažovania - Žilina“) v súlade s pokynmi príslušných orgánov
Úpadcu.
Na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je stanovená lehota 30 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky a záväzná ponuka musí byť v súlade s
Podmienkami speňažovania - Žilina doručená alebo predložená osobne na adresu správcu: Žriedlová 3, 040 01
Košice. Na ponuky, ktoré budú doručené resp. predložené po tejto lehote sa nebude prihliadať.
Presné podmienky predkladania ponúk stanovujú Podmienky speňažovania – Žilina. Každá osoba, ktorá u
správcu prejaví záujem sa zúčastniť na verejnom ponukovom konaní sa po podpise zmluvy o zachovávaní
povinnosti mlčanlivosti stane osobou zúčastnenou na ponukovom konaní a následne dostane
k dispozícií Podmienky speňažovania - Žilina spolu s prílohami.
Bližšie informácie možno získať priamo u správcu na t.č. 0917 933 544, alebo bodnar@bodnarlegal.sk.
V Košiciach, dňa 15.03.2021
JUDr. Ján Bodnár, správca

K013412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roháč Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palota 11, 068 01 Palota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1993
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 18.03.2021

Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/30/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/30/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Ladislav Roháč, nar. 23.08.1993, trvale bytom Palota 11, 068
01 Medzilaborce, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Roháč, IČO: 47124296, s miestom
podnikania Palota 11, 068 01 Medzilaborce, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
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 sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K013413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OCELSERVIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 99/6, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 115 391
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/21/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/21/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu OCELSERVIS, spol. s r.o., so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník, IČO: 34 115 391, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 35289/P (ďalej len „Úpadca“) týmto v zmysle
uloženého záväzného pokynu príslušného orgánu, uverejneného v Obchodnom vestníku č. 247/2020 zo dňa
23.12.2020, vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nasledovných pohľadávok
Úpadcu:

Názov

Celková
suma,
peňažná
mena

Peňažná
pohľadávka

26,98 €

Peňažná
pohľadávka

13 314,00 €

Peňažná
pohľadávka

38 283,04 €

Peňažná
pohľadávka

38 283,04 €

Peňažná
pohľadávka

38 283,04 €

Peňažná
pohľadávka

38 283,04 €

Peňažná
pohľadávka

13 314,00 €

Právny dôvod
pohľadávky

vzniku

Nájomná zmluva zo
30.06.2016 v znení
dodatkov
Nájomná zmluva zo
30.06.2016 v znení
dodatkov
Nájomná zmluva zo
30.06.2016 v znení
dodatkov
Nájomná zmluva zo
30.06.2016 v znení
dodatkov
Nájomná zmluva zo
30.06.2016 v znení
dodatkov
Nájomná zmluva zo
30.06.2016 v znení
dodatkov
Nájomná zmluva zo
30.06.2016 v znení

Súpisová
hodnota
(EUR)

Dátum
zapísania

Dôvod
zapísania

dňa
Fagus SK, s.r.o., so sídlom Hliník nad
jej
26,98
Váhom 428, 014 01 Bytča, IČO: 36 388 980

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

dňa
Fagus SK, s.r.o., so sídlom Hliník nad
jej
13 314,00
Váhom 428, 014 01 Bytča, IČO: 36 388 980

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

dňa
Fagus SK, s.r.o., so sídlom Hliník nad
jej
38 283,04
Váhom 428, 014 01 Bytča, IČO: 36 388 980

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

dňa
Fagus SK, s.r.o., so sídlom Hliník nad
jej
38 283,04
Váhom 428, 014 01 Bytča, IČO: 36 388 980

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

dňa
Fagus SK, s.r.o., so sídlom Hliník nad
jej
38 283,04
Váhom 428, 014 01 Bytča, IČO: 36 388 980

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

dňa
Fagus SK, s.r.o., so sídlom Hliník nad
jej
38 283,04
Váhom 428, 014 01 Bytča, IČO: 36 388 980

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

dňa
Fagus SK, s.r.o., so sídlom Hliník nad
jej
13 314,00
Váhom 428, 014 01 Bytča, IČO: 36 388 980

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

Dlžník úpadcu

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

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.03.2021

Váhom 428, 014 01 Bytča, IČO: 36 388 980
dodatkov
Nájomná zmluva zo dňa
Fagus SK, s.r.o., so sídlom Hliník nad
13 314,00 € 30.06.2016 v znení jej
13 314,00
Váhom 428, 014 01 Bytča, IČO: 36 388 980
dodatkov
SENCHA LIMITED, so sídlom Akropoleos,
Zmluva o úvere zo dňa
59-61, SAVVIDES BUILDING, 1st floor,
125 000,00 € 14.02.2018 v zmysle jej
125 000,00
Flat/Office 102, 2012, Nicossia, Cyprus,
dodatku č. 1 a č. 2
registračné číslo: HE210691
Zmluva o pôžičke zo dňa
FERRO CORE, a. s., so sídlom
11.02.2014 v zmysle jej
850 000,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 850 000,00
dodatkov č. 1, č. 2, č. 3
680 949
a č. 4
FERRO CORE, a. s., so sídlom
12 476,60 € Faktúra č. 1311401118
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 0,00
680 949
Jozef Jančo – PROFIN, Veľkonecpalská
11 171,81 € Faktúra č.: 413800698
0,00
260/31, 971 01 Prievidza, IČO: 34960627
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
42000002
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
42000006
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
42000017
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
4 124,17 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 4 124,17 €
41700264
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
15 789,04 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 15 789,04 €
41800116
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
41900001
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
41900010
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
22,18 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 22,18 €
41900019
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
41900020
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
34,85 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 34,85 €
41900027
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
41900032
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
41900037
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
41900042
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
41900050
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
41900056
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
41900064
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
41900071
680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom
Faktúra č.:
3 600,00 €
Grösslingova €45, 811 09 Bratislava, IČO: 3 600,00 €
41900076
45 680 949
FERRO CORE, a. s., so sídlom

písm. b) ZKR
29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR
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Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č.:
41900084

FERRO CORE, a. s., so sídlom
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 3 600,00 €
680 949

29.12.2020

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

Peňažná
pohľadávka

7 215,87 €

Faktúra č. 409102767

Juraj Bušo, Kukučínova 257/10, 915 01
7 215,87 €
Nové Mesto, IČO: 34488545

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

8 468,48 €

Faktúra č. 413101365

SILOINVEST s.r.o., so sídlom Cukrovarská
8 468,48 €
26, 075 01 Trebišov, IČO: 31 732 780

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

9 616,94 €

Faktúra č. 413101484

SILOINVEST s.r.o., so sídlom Cukrovarská
9 616,94 €
26, 075 01 Trebišov, IČO: 31 732 780

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

1 222,40 €

Faktúra č. 413101488

SILOINVEST s.r.o., so sídlom Cukrovarská
1 222,40 €
26, 075 01 Trebišov, IČO: 31 732 780

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

6 372,83 €

Faktúra č. 413101561

SILOINVEST s.r.o., so sídlom Cukrovarská
6 372,83 €
26, 075 01 Trebišov, IČO: 31 732 780

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

11 478,61 €

Faktúra č. 413101700

SILOINVEST s.r.o., so sídlom Cukrovarská
11 478,61 €
26, 075 01 Trebišov, IČO: 31 732 780

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

17 000,00 €

Faktúra č. 41600308

sídlom
IČO: 45 17 000,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

17 000,00 €

Faktúra č. 41600309

sídlom
IČO: 45 17 000,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41700280

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

6 392,73 €

Faktúra č. 41700283

sídlom
IČO: 45 6 392,73 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

5 609,94 €

Faktúra č. 41700293

sídlom
IČO: 45 5 609,94 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

222,00 €

Faktúra č. 41700298

sídlom
IČO: 45 222,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

576,58 €

Faktúra č. 41700299

sídlom
IČO: 45 576,58 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41700290

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

2 852,86 €

Faktúra č. 41700303

sídlom
IČO: 45 2 852,86 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41700304

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

2 653,33 €

Faktúra č. 41700315

sídlom
IČO: 45 2 653,33 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

3 600,00€

Faktúra č. 41700311

sídlom
IČO: 45 3 600,00€

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

458,08 €

Faktúra č. 41700320

sídlom
IČO: 45 458,08 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

17 000,00 €

Faktúra č. 41700319

sídlom
IČO: 45 17 000,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

1 238,54 €

Faktúra č. 41700321

sídlom
IČO: 45 1 238,54 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

341,18 €

Faktúra č. 41700329

sídlom
IČO: 45 341,18 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41800002

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
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pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

404,93 €

Faktúra č. 41800009

Peňažná
pohľadávka

2 589,28 €

Faktúra č. 41800016

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41800010

Peňažná
pohľadávka

2 239,66 €

Faktúra č. 41800021

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41800017

Peňažná
pohľadávka

839,68 €

Faktúra č. 41800033

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41800026

Peňažná
pohľadávka

735,82 €

Faktúra č. 41800036

Peňažná
pohľadávka

3 600,00€

Faktúra č. 41800035

Peňažná
pohľadávka

332,87 €

Faktúra č. 41800046

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41800040

Peňažná
pohľadávka

1 138,88 €

Faktúra č. 41800051

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41800047

Peňažná
pohľadávka

279,36 €

Faktúra č. 41800059

Peňažná
pohľadávka

152,60 €

Faktúra č. 41800064

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41800063

Peňažná
pohľadávka

145,98 €

Faktúra č. 41800072

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41800070

Peňažná
pohľadávka

53,23 €

Faktúra č. 41800079

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41800078

Peňažná
pohľadávka

63,47 €

Faktúra č. 41800085

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41800084

Peňažná
pohľadávka

3 600,00 €

Faktúra č. 41800106

2 103,62 €

Faktúra č. 41800109

Peňažná

Konkurzy a reštrukturalizácie
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,
680 949
FERRO CORE, a. s., so
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava,

Deň vydania: 18.03.2021
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 404,93 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 2 589,28 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 2 239,66 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 839,68 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 735,82 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 3 600,00€

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 332,87 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 1 138,88 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 279,36 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 152,60 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 145,98 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 53,23 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 63,47 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 3 600,00 €

01.02.2019

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

sídlom
IČO: 45 2 103,62 €

01.02.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§ 67 ods. 1

Obchodný vestník 53/2021
pohľadávka

2 103,62 €

Faktúra č. 41800109

Konkurzy a reštrukturalizácie
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 45 2 103,62 €
680 949

Deň vydania: 18.03.2021
01.02.2019

písm. a) ZKR

(ďalej len „Pohľadávky“)

Podmienky II. kola verejného ponukového konania na speňaženie Pohľadávok:
1. Záujemca je povinný predložiť správcovi záväznú ponuku na odkúpenie Pohľadávok ako celku najneskôr
v 15. deň odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR
(prvým dňom lehoty bude kalendárny deň nasledujúci po dni, kedy došlo k vydaniu príslušného čísla
Obchodného vestníka). Pokiaľ pripadne posledný deň lehoty na predkladanie ponúk na deň pracovného
pokoja alebo sviatok, posledným dňom lehoty bude najbližší pracovný deň.
2. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v slovenskom jazyku, a to v zalepenej obálke s označením
„OCELSERVIS – VPK – NEOTVÁRAŤ“ na adresu správcu: JUDr. Ján Bodnár, správca, Žriedlová 3, 040
01 Košice najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty. Na obálky doručené po tejto lehote správca
neprihliada.
3. Do verejného ponukového konania sa so záujmom o nadobudnutie Pohľadávok Úpadcu môže prihlásiť
záujemca, ktorý musí splniť v rámci svojej záväznej ponuky nasledovné podmienky:
a. zloží vratnú zálohu vo výške 25.000,00 € v prospech účtu konkurznej podstaty Úpadcu vedený v
Tatra banka, a.s., IBAN: SK91 1100 0000 0029 4506 6403 najneskôr v posledný deň lehoty
stanovenej na predloženie ponuky v rámci príslušného kola verejného ponukového konania;
b. uvedie v ponuke navrhovanú kúpnu cenu za Pohľadávky Úpadcu, ktoré sa budú speňažovať ako
súbor majetku, t.j. jeden celok, v mene EURO;
c. súčasťou ponuky je 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 6 mesiacov.
4. Správca zrealizuje otváranie obálok so záväznými ponukami v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie záväzných ponúk záujemcov. Správca písomne vyhodnotí príslušné kolo
verejného ponukového konania v lehote 5 pracovných dní odo dňa otvárania obálok so záväznými
ponukami záujemcov. Správca svoje písomné vyhodnotenie predloží veriteľskému výboru s odporučením
víťazného záujemcu (kritériom bude najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom v prípade, že dôjde k stretu
dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá ponuka, ktorá bola
doručená ako prvá). Víťazného záujemcu definitívne určí až veriteľský výbor stanoviskom, ktoré
doručí Správcovi. Veriteľský výbor má právo odmietnuť najvyššiu ponuku aj bez udania dôvodu.
5. V prípade, že bude záujemca o kúpu Pohľadávok Úpadcu vyhodnotený ako víťazný a nedôjde z jeho
strany k uzatvoreniu prevodnej zmluvy alebo k úhrade zvyšnej kúpnej ceny, ktorú ponúkol vo víťaznej
ponuke, do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti jeho podania v rámci verejného
ponukového konania, prepadne jeho záloha (bod 3 a. týchto podmienok) vo výške 25.000,00 € v
prospech konkurznej podstaty.
V prípade otázok je možné kontaktovať správcu na 0917 933 544 alebo bodnar@bodnarlegal.sk.

V Košiciach, dňa 15.03.2021

JUDr. Ján Bodnár
Správca Úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K013414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvátová Janette
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 574/21, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/320/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/320/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1308, správca dlžníka Janette Horvátová,
nar. 20.06.1976, Pod Šibenou 574/21, 094 31 Hanušovce nad Topľou (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K013415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvátová Janette
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 574/21, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/320/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/320/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1308, správca konkurznej podstaty dlžníka
Janette Horvátová, nar. 20.06.1976, Pod Šibenou 574/21, 094 31 Hanušovce nad Topľouv, týmto v súlade ust. §
167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K013416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kaleja Januv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 427, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/290/2020 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/290/2020

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

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Ing. Jarmila Lišivková, správca majetku dlžníka: Marek Kaleja Januv, Jarovnice 427, 082 63 Jarovnice, so sídlom
kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, tel.: 0910 939 297, e-mail:
jarmila.lisivkova@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.: 3OdK/290/2020,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.

Kolo: Tretie

Predmet: Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo škoda fabia 6y scasyx01fm5, farba modrá, druh: AB
hatchback 5dv., ŠPZ: SB806CA, VIN: TMBPF16Y723499915, rok výroby 2002, opotrebenie: nepojazdné –
vhodné na súčiastky, umiestnenie: Jarovnice 427. Súpisová hodnota 300,- EUR, súpisová zložka č. 1 súpisu
konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa 14.01.2021 pod značkou
K002124.

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 1. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka,
ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Miesto predkladania ponúk: Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové kolo–3OdK/290/2020–NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.

Náležitosti ponuky:

- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,

- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,

- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis
zo živnostenského registra,
v prípade fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako
tri mesiace,

- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),

- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,

- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,

- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená
bude vrátená zábezpeka.

ako úspešná,

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0051 3435 7462

Poučenie správcu: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.

Ing. Jarmila Lišivková - správca

K013417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maník František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Geraltov 5, 085 01 Geraltov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2014 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K013418
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovi bola dňa 12.03.2021 doručená prihláška pohľadávok po základnej lehote, veriteľa :Ing. Kvetoslava
Gazdová, 072 02 Tušice 98, ktorý si prihlásil pohľadávku vo výške 9 958,18 € a ktorú správca zapísal do
zoznamu pohľadávok

Vo Vranove n.T., dňa 15.03.2021
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K013419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 810 807
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v
konkurze“
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 35 810 807 (ďalej len „Úpadca“), na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom
19.03.2021 piate kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku Úpadcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Peňažná pohľadávka: Dlžník: Pavol Sojka, nar. 07.03.1977, bytom Skalité 1164, 023 14 Skalité; Právny dôvod
vzniku: Pohľadávka vznikla z titulu neuhradeného nájomného za poskytnutý prenájom nehnuteľnosti podľa
ustanovenia § 19 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“) - nebytového priestoru č. 12-903
nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 3396 na ulici Agátová 5/C, zaradeného do
súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima Banka Slovensko, a.s. pod súpisovou položkou majetku
por. č. 1 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 6/2014 pod značkou záznamu K000379 dňa 10.01.2014 v zmysle zmluvy o nájme nebytového priestoru uzatvorenou medzi Úpadcom ako prenajímateľom a medzi
Dlžníkom ako nájomcom dňa 26.06.2013, nahradenou novou zmluvou o nájme nebytových priestorov
uzatvorenou medzi správcom konajúcim v mene Úpadcu ako prenajímateľom a medzi Dlžníkom ako nájomcom
dňa 01.08.2014, za obdobie trvania nájmu od 01.07.2013 do 31.01.2017, v celkovej výške 18.700,- Eur (istina);
priznaná rozsudkom pre zmeškanie vyhláseným Okresným súdom Čadca pod sp. zn. 10C/8/2017, dňa
11.01.2019, právoplatným dňa 03.09.2019 a vykonateľným dňa 07.09.2019, v spojení s opravným uznesením
Okresného súdu Čadca, sp. zn. 10C/8/2017, zo dňa 31.10.2019, vo výške 18.700,- Eur vrátane príslušenstva,
celková suma (aj mena): 18.700,- Eur, súpisová hodnota (aj mena): 18.700,- Eur (ďalej len „Predmet
speňaženia“).
Správca zapísal Predmet speňaženia do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima Banka
Slovensko, a.s., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 27/2020 pod značkou záznamu K012149
dňa 10.02.2020 pod súpisovou položkou majetku por. č. 4, v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) ako majetok, ktorý Úpadca nadobudol počas konkurzu – pohľadávka Úpadcu titulom
nájmu majetku podliehajúceho konkurzu podľa ustanovenia § 19 Vyhlášky.
Dňa 26.03.2020 a v doplnenom znení dňa 07.01.2021 zabezpečený veriteľ Prima Banka Slovensko, a.s. ako
príslušný orgán (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) v zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.

Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo mailom na: presov@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto
eur) na ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu, č. účtu
v tvare: IBAN: SK08 0200 0000 0032 0201 9758, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 07.04.2021.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca
zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

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

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená Zabezpečeným veriteľom.
V prípade, ak v čase odo dňa predloženia žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu do dňa vyhlásenia
ponukového konania na speňaženie Predmetu speňaženia dôjde k zaplateniu Predmetu speňaženia, uložený
záväzný pokyn týmto stráca účinnosť v celom rozsahu.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
Predmetu speňaženia, ponukové konanie sa tým zrušuje. V takomto prípade má víťazný záujemca nárok na
vrátenie zloženej sumy zábezpeky, resp. ak bola odplata uhradená v celom rozsahu, na vrátenie takejto odplaty.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti je odmietnutia a túto predložiť Zabezpečenému veriteľovi
na schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, správca do desiatich (10) dní od ukončenia ponukového konania prizve
Zabezpečeného veriteľa a všetkých záujemcov, ktorí doručili najvyššie ponuky, aby na spoločnom
stretnutí predložili Zabezpečenému veriteľovi vyššiu ponuku. Víťaznou ponukou sa stane najvyššie ponuka
dosiahnutá licitovaním prítomných záujemcov na takomto stretnutí (ďalej len „Stretnutie“).
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK08 0200 0000 0032 0201
9758, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk resp.
od konania spoločného Stretnutia. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží
Zabezpečenému veriteľovi víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia
ponukového konania. Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a
písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Zabezpečeným veriteľom je Správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Zabezpečený veriteľ, správca
vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu
najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15)
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto
lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmet

speňaženia

nezaťažený

zabezpečovacími

právami

v súlade

Záverečné ustanovenia
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
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Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania zrušiť.
Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom
ponuka musí byť správcovi doručená najneskôr do 20 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia
ponukového konania, t. j. najneskôr do dňa 07.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke
s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze – PREDAJ
POHĽADÁVKY“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do
ponukového konania doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K013420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piskura Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 365 / 114, 082 16 Fintice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/416/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/416/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S911, správca dlžníka: Jozef Piskura, nar. 01.05.1980, trvale
bytom Hlavná 365/114, 082 16 Fintice, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Piskura, s miestom podnikania
Hlavná 365/114, 082 16 Fintice, IČO: 51 713 667, konkurzné konanie vedené pod sp. zn. 5OdK/416/2020 S911
(ďalej aj ako len „Dlžník“), vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.

I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je Hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty,
- zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. OV 5/2021 zo dňa 11.1.2021 pod K001148 a to: súpisová zložka
majetku s por. č. 1 osobné motorové vozidlo zn zn. DACIA LOGAN, typ SD/KSD0K/KSD0KJ, VIN:
UU1KSD0KJ44033511 EČV: PO 800GD, r.v. 2010, stav tachometra 714 387 km, opotrebované, pojazdné, bez
platnej STK v súpisovej hodnote 300,- EUR
- zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. OV 35/2021 zo dňa 22.2.2021 pod K009061, a to súpisová zložka
majetku s por. č. 2 osobné motorové vozidlo zn. Ford Focus, typ AC KOMBI, VIN: WF0NXXGCDNYA83484, EČV:
PO 701DB, r.v. 2000, stav tachometra 275 000 km, opotrebované, pojazdné v súpisovej hodnote 350,00 €.
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je vlastným odhadom správcu.

II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania
V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku, minimálne však za súpisovú hodnotu a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa
ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu Dlžníka, a to na adrese správcu resp. prostredníctvom
e-mailovej správy zaslanej na adresu: judr.hnatmilos@centrum.sk .
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III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
- Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej kancelárie:
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešov, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom
lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom
dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR, v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk
zverejnená), do 15.30 hod; na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať!
- Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Miloš Hnat, správca, Tkáčska 2,
080 01 Prešov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo
– verejné ponukové konanie – Jozef Piskura – hnuteľný majetok –NEOTVÁRAŤ.“
- Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať presné vymedzenie každej súpisovej zložky o ktorej kúpu má
záujemca záujem osobitne a to v členení:
1) označenie súpisovej zložky majetku číslom ... ;
2) popis súpisovej zložky .....;
3) záujemcom navrhovaná kúpna cena ..... ;
- Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000
0014 4758 1002, v poznámke uviesť: Jozef Piskura, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len
„Záloha“);
- Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu
v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného
ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej
ponuke;
- Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;
IV. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: judr.hnatmilos@centrum.sk, alebo
samostatnou písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
záväzných ponúk.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade ak by došlo k situácii, že na konkrétnu súpisovú zložku budú
do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej
ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
Verejné ponukové konanie iniciované správcom Dlžníka na speňažovanie majetku Dlžníka nie je verejnou
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obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Prešove, dňa 15.3.2021
JUDr. Miloš Hnat, správca

K013421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 938 / 23, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1982
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/91/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Štefan Kohút, nar. 03.03.1982, Mlynská 938/23, 058 01
Poprad, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Štefan Kohút, IČO: 45497923, s miestom podnikania
Mlynská 938/23, 05801 Poprad, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola dňa 15.03.2021 do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených
pohľadávok od veriteľa s celkovou prihlásenou sumou takto:
Veriteľ:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
Prihlásená celková suma pohľadávky:
988,26,- Eur
Správca v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal tieto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

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

K013422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Karolína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 221/8, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/183/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/183/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Karolína Čonková, nar. 16.01.1993, Krátka 221/8, 059 34 Spišská Teplica,
(ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý by
prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K013423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kiliany Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamienka 319, 065 32 Kamienka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/52/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/52/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Ján Kiliany, nar. 16.05.1975, Kamienka 319, 065 32 Kamienka, (ďalej len
"dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil
náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K013424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pišta Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 29 / 38, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/216/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/216/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Ladislav Pišta, nar. 21.05.1972, trvale bytom Nový
Dvor 29/38, 059 52 Veľká Lomnica, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/216/2019, týmto vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v
spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo dňa
12.01.2021 ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod K001496. Majetok sa
predáva ako súbor.
Bližšie informácie o predmete
slavomir.kollar@gmail.com

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE sp. zn.: 5OdK/216/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne, v zalepenej obálke na adresu kancelárie správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote na predkladanie, sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne neprihliada.
4) Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
5) Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná a je ňou viazaný.
6) Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu, v plnom rozsahu, 100% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť vo
výške 100% a jej výška musí byť zhodná s výškou ponúknutej kúpnej ceny. Záloha musí byť zložená v prospech
účtu, ktorý je vedený v mBank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0144 0094, variabilný symbol: 52162019. Záloha
musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania. Do poznámky
pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov)
právnickej osoby. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
7) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu:
- pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti, telefonický
kontakt, emailovú adresu,
- pri fyzickej osobe podnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický kontakt, emailovú
adresu,
- pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby, telefonický
kontakt, emailovú adresu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
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d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR.
f) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom a prijíma ich bez výhrad
g) musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi
h) musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, prípadne uzatvorenia kúpnej zmluvy, v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z.
8) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
9) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností a znáša všetky náklady súvisiace s účasťou vo
verejnom ponukovom konaní.
10) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Víťazom verejného ponukového konania sa stane stane ten záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky ponukového konaia a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky
11) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu
uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania.
12) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento
kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť
prepadnutie ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty.
13) V lehote 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, alebo od uzavretia zmluvy
o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
14) Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží. Majetok sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase
tohto ponukového konania. Záujemca predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že predmet ponukového
konania môže vykazovať faktické alebo právne vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé, pričom záujemca sa
zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo
úpadcovi a predmet ponukového konania - majetok kupuje s týmto vedomím.
15) Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
16) Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä v prípade, ak vyhodnotí
ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
17) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

Mgr. Slavomír Kollár, správca
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K013425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Mirošov 133, 090 11 Vyšný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/224/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/224/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Michal Cina, nar. 20.04.1981, Vyšný Mirošov 133,
090 11 Vyšný Mirošov, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na
Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 2OdK/224/2019, týmto vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného do
súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 113/2019 zo dňa 13.06.2019 pod
K050910.
Bližšie informácie o predmete
slavomir.kollar@gmail.com

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE sp. zn.: 2OdK/224/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne, v zalepenej obálke na adresu kancelárie správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote na predkladanie, sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne neprihliada.
4) Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
5) Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná a je ňou viazaný.
6) Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu, v plnom rozsahu, 100% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť vo
výške 100% a jej výška musí byť zhodná s výškou ponúknutej kúpnej ceny. Záloha musí byť zložená v prospech
účtu, ktorý je vedený v mBank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0144 0094, variabilný symbol: 22242019. Záloha
musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania. Do poznámky
pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov)
právnickej osoby. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
7) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu:
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- pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti, telefonický
kontakt, emailovú adresu,
- pri fyzickej osobe podnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický kontakt, emailovú
adresu,
- pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby, telefonický
kontakt, emailovú adresu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR.
f) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom a prijíma ich bez výhrad
g) musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi
h) musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, prípadne uzatvorenia kúpnej zmluvy, v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z.
8) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
9) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností a znáša všetky náklady súvisiace s účasťou vo
verejnom ponukovom konaní.
10) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Víťazom verejného ponukového konania sa stane stane ten záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky ponukového konaia a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky
11) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu
uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania.
12) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento
kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť
prepadnutie ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty.
13) V lehote 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, alebo od uzavretia zmluvy
o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
14) Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží. Majetok sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase
tohto ponukového konania. Záujemca predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že predmet ponukového
konania môže vykazovať faktické alebo právne vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé, pričom záujemca sa
zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo
úpadcovi a predmet ponukového konania - majetok kupuje s týmto vedomím.
15) Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
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16) Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä v prípade, ak vyhodnotí
ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
17) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K013426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prejsa Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čertižné 88, 067 52 Čertižné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/226/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/226/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Ing. Eugen Prejsa, nar. 15.04.1968, bytom Čertižné
88, 067 52 Čertižné, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na
Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/226/2019, týmto vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného do
súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 14/2021 zo dňa 22.01.2021 ako iné
zverejnenie pod K003625. Majetok sa predáva ako súbor.
Bližšie informácie o predmete
slavomir.kollar@gmail.com

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE sp. zn.: 5OdK/226/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne, v zalepenej obálke na adresu kancelárie správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote na predkladanie, sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne neprihliada.
4) Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
5) Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná a je ňou viazaný.
6) Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu, v plnom rozsahu, 100% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť vo
výške 100% a jej výška musí byť zhodná s výškou ponúknutej kúpnej ceny. Záloha musí byť zložená v prospech
účtu, ktorý je vedený v mBank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0144 0094, variabilný symbol: 52262019. Záloha
musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania. Do poznámky
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pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov)
právnickej osoby. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
7) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu:
- pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti, telefonický
kontakt, emailovú adresu,
- pri fyzickej osobe podnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický kontakt, emailovú
adresu,
- pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby, telefonický
kontakt, emailovú adresu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR.
f) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom a prijíma ich bez výhrad
g) musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi
h) musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, prípadne uzatvorenia kúpnej zmluvy, v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z.
8) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
9) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností a znáša všetky náklady súvisiace s účasťou vo
verejnom ponukovom konaní.
10) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Víťazom verejného ponukového konania sa stane stane ten záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky ponukového konaia a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky
11) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu
uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania.
12) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento
kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť
prepadnutie ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty.
13) V lehote 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, alebo od uzavretia zmluvy
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o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
14) Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží. Majetok sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase
tohto ponukového konania. Záujemca predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že predmet ponukového
konania môže vykazovať faktické alebo právne vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé, pričom záujemca sa
zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo
úpadcovi a predmet ponukového konania - majetok kupuje s týmto vedomím.
15) Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
16) Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä v prípade, ak vyhodnotí
ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
17) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K013427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nguyenová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 15/22, 093 01 Vranov Nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/232/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/232/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Katarína Nguyenová, nar. 16.07.1964, trvale bytom
Okulka 15/22, 093 01 Vranov nad Topľou, podnikajúci pod obchodným menom Katarína Nguyenová, s miestom
podnikania Okulka 15/22, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 40 553 795, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v
konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/232/2019, týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 75/2020 zo dňa 20.04.2020 ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku
majetku pod K032856.
Bližšie informácie o predmete
slavomir.kollar@gmail.com

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE sp. zn.: 5OdK/232/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne, v zalepenej obálke na adresu kancelárie správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote na predkladanie, sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
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oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne neprihliada.
4) Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
5) Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná a je ňou viazaný.
6) Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu, v plnom rozsahu, 100% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť vo
výške 100% a jej výška musí byť zhodná s výškou ponúknutej kúpnej ceny. Záloha musí byť zložená v prospech
účtu, ktorý je vedený v mBank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0144 0094, variabilný symbol: 52322019. Záloha
musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania. Do poznámky
pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov)
právnickej osoby. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
7) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu:
- pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti, telefonický
kontakt, emailovú adresu,
- pri fyzickej osobe podnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický kontakt, emailovú
adresu,
- pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby, telefonický
kontakt, emailovú adresu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR.
f) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom a prijíma ich bez výhrad
g) musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi
h) musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, prípadne uzatvorenia kúpnej zmluvy, v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z.
8) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
9) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností a znáša všetky náklady súvisiace s účasťou vo
verejnom ponukovom konaní.
10) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Víťazom verejného ponukového konania sa stane stane ten záujemca, ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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splnil všetky podmienky ponukového konaia a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky
11) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu
uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania.
12) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento
kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť
prepadnutie ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty.
13) V lehote 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, alebo od uzavretia zmluvy
o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
14) Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží. Majetok sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase
tohto ponukového konania. Záujemca predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že predmet ponukového
konania môže vykazovať faktické alebo právne vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé, pričom záujemca sa
zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo
úpadcovi a predmet ponukového konania - majetok kupuje s týmto vedomím.
15) Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
16) Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä v prípade, ak vyhodnotí
ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
17) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K013428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 530, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/36/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

S poukazom na ustanovenie § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa
POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, v konkurznej veci dlžníka:
Miroslav Mirga, nar. 26.08.1965, Jakubany 530, 065 12 Jakubany, v minulosti podnikajúci pod obchodným
menom Miroslav Mirga, IČO: 47 503 840, s miestom podnikania 065 12 Jakubany 530, v celkovej sume 9.424,36
EUR, z toho istina je 662,93 EUR, úroky z omeškania 8.019,16 EUR, náklady z uplatnenia 742,27
EUR. Prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Jakub Bodnár, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerník Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 461 / 10, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/615/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/615/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty
Mgr. Slavomír Kollár, správca majetku dlžníka Juraj Majerník, nar. 18.10.1967, Komenského 461/10, 089 01
Svidník zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka č. 1 – Iná majetková hodnota
Popis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti VK Stropkov s.r.o., so sídlom Matice Slovenskej 900/3, 091
01 Stropkov, IČO: 45 625 662 o veľkosti 5 000,- € (splatené v celom rozsahu)
Evidencia: obchodný register OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23171/P
Deň zapísania do súpisu: 04.09.2019
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods.
1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 5000,- €

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K013430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 299 / 20, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/710/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/710/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Vladimír Pačaj, nar. 19.01.1978, trvale bytom Májová
299/20, 059 19 Vikartovce, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Pačaj, s miestom podnikania 059 19
Vikartovce 299, IČO: 43 265 928, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/710/2019, týmto vylučujem nasledovný majetok zapísaný
do súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 190/2019 zo dňa 02.10.2019 a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka - Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo SUPERB, PP168BY
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: používané, opotrebované
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 29.09.2019
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods.
1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 1500 €

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K013431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kriššáková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 77/45, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/923/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/923/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty
Mgr. Slavomír Kollár, správca majetku dlžníka Katarína Kriššáková, nar. 10.03.1957, trvale bytom Osloboditeľov
77/45, 059 34 Spišská Teplica, zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka č. 1 – Iná majetková hodnota
Popis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Dajana, s.r.o., so sídlom Holíčska 42, 851 05 Bratislava,
IČO: 46 402 659 o veľkosti 5 000,- € (splatené v celom rozsahu)
Evidencia: obchodný register OS Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 76903/B
Deň zapísania do súpisu: 24.02.2020
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods.
1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 5000,- €

Mgr. Slavomír Kollár, správca
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K013432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bužo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinné 224, 094 35 Hlinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/12/2019 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/12/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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.
Na základe zverejneného súpisu majetku správca majetok dlžníka speňažoval v rámci ponukového konania,
pričom hnuteľné veci sa podarilo správcovi speňažiť prostredníctvom vykúpenia majetku z konkurzu oprávnenou
osobou, avšak výťažok pokryl len čiastočné náklady konkurzu.
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, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho ďalšieho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje
ani náklady konkurzu. Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
Mgr. Jakub Bodnár, správca

K013433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaliaš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 844/24, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/905/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/905/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty
Mgr. Slavomír Kollár, správca majetku dlžníka Miroslav Kaliaš, nar. 06.02.1978, trvale bytom Dlhá 844/24, 093 01
Vranov nad Topľou, zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol yverejnený v OV 40/2020 zo
dňa 27.02.2020 :

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka č. 1 – Iná majetková hodnota
Popis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti MK-MONT SLOVAKIA s.r.o, so sídlom Trepská 1099/28, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 48 021 041 o veľkosti 5 000,- € (splatené v celom rozsahu)
Evidencia: obchodný register OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 31800/P
Deň zapísania do súpisu: 24.02.2020
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods.
1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 5000,- €

Súpisová zložka č. 2 – Iná majetková hodnota
Popis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti MIRO MONT s.r.o, so sídlom Chudenická 1059/30, Hostivař, 102
00 Praha 10, IČO: 044 68 139 o veľkosti 10 000,- Kč (splatené v celom rozsahu)
Evidencia: vedená u Městského soudu v Praze
Deň zapísania do súpisu: 24.02.2020
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods.
1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 5000,- €

Súpisová zložka č. 3 – Iná majetková hodnota
Popis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti První Ortodont PCE s.r.o, so sídlom Roháčova 145/14, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČO: 020 44 641 o veľkosti 200 000,- Kč (splatené v celom rozsahu)
Evidencia: vedená u Městského soudu v Praze
Deň zapísania do súpisu: 24.02.2020
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods.
1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 5000,- €

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K013434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fráter Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253/72, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/39/2021 S898
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
26OdK/39/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Marek Fráter, nar. 11.06.1991, bytom: Popradská 253/72, 040 11 Košice-Západ,
vedenom pod č. k. 26OdK/39/2021 správca oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je možné v
pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. v mieste sídla správcu: JUDr. Igor Varga, advokát, správca
KP, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, tel. kontakt 0915 951 000, e-mail igor.varga@trenet.sk.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K013435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fráter Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253/72, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/39/2021 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/39/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku Marek Fráter, nar. 11.06.1991, bytom:
Popradská 253/72, 040 11 Košice-Západ podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní, vedenom
pod č. k. 26OdK/39/2021 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
·

Oddelená podstata:

žiadny majetok
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K013436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fráter Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253/72, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
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Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/39/2021 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/39/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Marek Fráter, nar. 11.06.1991,
bytom: Popradská 253/72, 040 11 Košice-Západ podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní,
vedenom pod č. k. 26OdK/39/2021 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
·

Všeobecná podstata:

- žiadne.
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K013437
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 zverejňuje schválený
návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty
v predmetnom konkurznom konaní, ktorý bol schválený zástupcom veriteľov Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,
817 62 Bratislava dňa 10.03.2021.

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
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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
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,
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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.
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:
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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.

Nezabezpečený veriteľ

Suma
prihlásených Suma uznaných
nezabezpečených
nezabezpečených
pohľadávok
pohľadávok
v€
v€

EGC, s.r.o., Košice, IČO: 45 331 324
4 851,31
GEODETICS s.r.o., Košice - Ťahanovce, IČO: 17 974,86
46 571 531
HAGARD:HAL, spol. s.r.o., Nitra, IČO: 50 111 1 152,79
990
VEREX ELTO a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 379,16
31 580 289
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35 763 148 431,36
469
ELPROTECH s.r.o., Milhostovská 125, 61 980,84
Trebišov, IČO: 44 101 341
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra 315,00
Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava,
IČO: 00 151 866

4 851,31
17 974,86

% uspokojenia Rozvrh
veriteľa
Uspokojenie
nezabezpečeného
veriteľa
v€
1,85%
1 726,86
6,87%
6 412,73

1 152,79

0,44%

410,71

379,16

0,14%

130,68

148 431,36

56,71%

52 935,33

61 980,84

23,68%

22 103,84

315,00

0,12%

112,01
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PRIVEL, s.r.o., Palkovičova 4, Košice, IČO: 26 670,20
31 671 829

26 670,20

Deň vydania: 18.03.2021
10,19%

9511,74

V Trebišove, dňa 15.03.2021
JUDr. Matúš Čepček, správca

K013438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štoch Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 383, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2019 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/40/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca podstaty vylučuje z konkurznej podstaty súpisovú zložku:
- obchodný podiel v spoločnosti SC TOP s.r.o. so sídlom Rázusova 1, Košice, v hodnote 6640,- €.
- obchodný podiel v spoločnosti CRYSTAL HOUSE s.r.o., Vrátna 15, Košice, v hodnote 4250,- €
Vykonané verejné ponukové konanie 3x - o kúpu prejavil záujem jeden záujemca za kúpnu cenu 20,- €, čo je
cena zrejme nízka a náklady na prevod dvoch podielov prevyšujú kúpnu cenu. Z tohto dôvodu správca
nepreviedol tento obchodný podiel.

JUDr. Igor Varga, správca

K013439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Cakóci
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 187/14, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/330/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/330/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Týmto v súlade s ust. 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení oznamujem, že v konkurznom konaní sp.zn.:31OdK/330/2020 nebol zistený žiaden majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové zložky.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty
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K013440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štoch Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 383, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2019 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/40/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca dlžníka Daniel Štoch, nar.
29.12.1971, bytom: Ruskov 383, 044 19 Ruskov, vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov tretie kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka.
Predmetom ponukového konania je majetok dlžníka zverejnený v OV .
Súp. zlož.:
1. PIŠTOĽ SAMONABÍJACIA, značka: CZ – SLOVAKIA, cena: 90,- €.
2. PIŠTOĽ SAMONABÍJACIA, značka: SMITH & WESSON, cena: 500,- €.
3. MALOKALIBROVKA OPAKOVACIA, značka: ČZ UHERSKÝ BROD, cena: 250,- €.
Podmienka predaja: kúpa veci anblok (spolu, nie podľa jednotlivých položiek).
Podmienky ponukového konania
2.1. Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2. Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený
vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. IBAN: SK4802000000000022540622, variabilný symbol: 32402019. Za
riadne a včas uhradenú zábezpeku sa považuje doručenie peňažných prostriedkov na adresu správcu najneskôr
v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
2.3 Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s
podmienkami ponukového konania.
2.4. Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 10-ty deň od zverejnenia o
15:30 hod. V prípade, že 10-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
3. Náležitosti ponuky:
3.1. Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 32OdK/40/2019, NEOTVÁRAŤ.
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne
iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti
nie staršiu ako 1 mesiac.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4. Vyhodnotenie ponúk:
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň lehoty,
sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní
od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí.
4.7. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. 4.8. O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako
aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5- vyhotoví správca úradný záznam.
4.9. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
4.10. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
4.11. Predaj vecí správca zrealizuje najmä za dodržania podmienok stanovených zákonom č. 190/2003 Z.z.,
predovšetkým so zreteľom na podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia zbraní, práva a povinnosti
záujemcov o nadobudnutie predmetu kúpy, podmienok na prevoz zbraní.
Záujemca je zároveň povinný uviesť do ponuky aj kontaktné údaje, email, telefonický kontakt.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K013441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudyová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 29, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
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Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/377/2020 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/377/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci navrhovateľa – Ružena Hudyová, nar. 15.12.1958, bytom: Veľká Ida 29, 044 55 Veľká Ida,
zverejnené v OV č. 246/2020 zo dňa 22.12.2020 Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok dlžníka.
Podľa § 167 v ods. 1 ZKR správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto oznamuje, že
konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167 v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa 167 b ods. 1, § 167 c ods.2 a 3 § 167 d.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Správca nemá majetok, alebo
dokumentáciu patriacu dlžníkovi.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K013442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Cakóci
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 187/14, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/330/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/330/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Martin Cakóci, bytom: Pokroku 187/14, 040 11 Košice-Západ, narodený: 16.11.1982,
týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu
zistenia, že dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K013443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 475 / 2, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Ul. Cyrila a Metoda č. 2 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/49/2021 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/49/2021
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

JUDr. František Hadušovský, správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Fabo, nar. 02.05.1963, bytom: Nám.
Oceliarov 475/2, 040 15 Košice - Šaca, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku možno nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Ul. Cyrila
a Metoda č. 2, 048 01 Rožňava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo
na tel. č. 058/732 94 64, 0902 660 505, e mail: fhadusovsky@gmail.com
JUDr. František Hadušovský, správca

K013444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 475 / 2, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Ul. Cyrila a Metoda č. 2 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/49/2021 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/49/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. František Hadušovský, správca podstaty úpadcu: Milan Fabo, nar. 02.05.1963, bytom: Oceliarov 475/2,
040 15 Košice - Šaca, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm, / zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné
popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samotnou prihláškou, musí byť zložená samotná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávky proti podstate.
Číslo bankového účtu: SK10 1111 0000 0066 9208 9006 vedený v UniCredit Bank, VS – číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie č. konkurzného konania, a svoje označenie spôsobom neumožňujúcim
jeho zámenu s iným veriteľom a to IČO, alebo rodné číslo. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatne.
JUDr. František Hadušovský, správca

K013445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heseková Zuzana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/10/2021 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznej veci dlžníka Mgr. Zuzana Heseková, nar. 26.05.1977, bytom: Štefánikova 1367/11, 071 01
Michalovce, vedenom pod č. k. 30OdK/10/2021 správca oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je
možné v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. v mieste sídla správcu: JUDr. Igor Varga,
advokát, správca KP, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, tel. kontakt 0915 951 000, e-mail
igor.varga@trenet.sk.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K013446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heseková Zuzana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/10/2021 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/10/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Mgr. Zuzana Heseková, nar.
26.05.1977, bytom: Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce, podľa predloženého majetku dlžníka v
konkurznom konaní, vedenom pod č. k. 30OdK/10/2021 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu
zverejnenia:
·

Všeobecná podstata:

žiadny majetok.
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K013447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heseková Zuzana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/10/2021 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/10/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Mgr. Zuzana Heseková, nar.
26.05.1977, bytom: Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce, podľa predloženého majetku dlžníka v
konkurznom konaní, vedenom pod č. k. 30OdK/10/2021 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu
zverejnenia:
·

Oddelená podstata:

žiadny majetok
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K013448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rybnická Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľská 80, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1983
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/338/2020 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/338/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s., Národná tr. 4, 040 01
Košice ako správca Eva Rybnická v konkurze, nar. 30. 10. 1983, Kúpeľská 80, 073 01 Sobrance ustanovený
Okresným súdom Košice I dňa 10. 11. 2020 sp. zn. 32OdK/338/2020 ponúka na predaj mimo dražby v III. kole
obchodný podiel úpadcu v spoločnosti BEAUTY MEDIA, s. r. o., Pusté Čemerné 118, 072 22 Strážske, IČO
47372915 za najvyššiu kúpnu cenu, pričom ponuky budú záujemcovia zasielať v lehote 10 dní od uverejnenia
tohto oznámenia do kancelárie správcu pod sp. zn. 32OdK/338/2020 v zalepenej neotvorenej obálke s názvom
„Ponukové kolo - NEOTVÁRAŤ“, priloženým výpisom z obchodného alebo živnostenského registra resp. kópiou
občianskeho preukazu a dokladom o úhrade ponúkanej kúpnej ceny na účet č. SK4211000000002621723120.
Otváranie obálok bude realizované v kancelárii správcu, vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní od otvorenia
obálok a výsledok vyhodnotenia sa oznámi len úspešnému záujemcovi. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu, správca si však vyhradzuje právo neprijať zjavne neadekvátnu ponuku, na ponuky bez
uvedených náležitostí sa nebude prihliadať.

V Košiciach, dňa 15. 3. 2021

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K013449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Popovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 827/13, 072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1978

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. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/254/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/254/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Sp. zn.: 32OdK/254/2020
I. kolo ponukového konania – majetku podliehajúceho konkurzu menšej hodnoty sp.zn.: 32OdK/254/2020
Správkyňa dlžníka: Jaroslava Popovičová, narodená: 03.11.1978, bytom: Brezová 827/13, 072 14 Pavlovce nad
Uhom, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné týmto
podľa ust. §167p ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
vyhlasujem:
I. kolo ponukového konania na predaj majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom dňa 05.10.2020 v Obchodnom vestníku č. 191/2020 ako:
1. Okres: Michalovce, obec: Pavlovce nad Uhom, katastrálne územie: Pavlovce nad Uhom
LV č. 340
parc. č. 970, výmera: 449 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
parc. č. 971, výmera: 482 m2 , druh pozemku: záhrada
Stavby: súpisné č.:478, na parcele 970, druhy stavby: 10- rodinný dom
- spoluvlastnícky podiel: 1/18
2. Okres: Michalovce, obec: Pavlovce nad Uhom, katastrálne územie: Pavlovce nad Uhom
LV č.2114
parc. č. 973/1, výmera: 1154 m2 , druh pozemku: záhrada
- spoluvlastnícky podiel: 1/36
v celkovej minimálnej hodnote 372,02 EUR
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 15.04.2021 do 15,00 hod. poštou alebo osobne
na adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu JUDr. Melánia Burdová so sídlom ul.Hraničná 2 ,040 01
Košice
v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 32OdK/254/2020 Popovičová - neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať: - meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (kópia občianskeho preukazu),
príp.obchodné meno, sídlo, IČO (kópia živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra), podpis
záujemcu, špecifikácia majetku podľa čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny.
Záujemca musí uviesť číslo účtu, na ktorý správca zašle späť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v
prípade, ak ponuka bude správcom vyhodnotená ako neúspešná, resp. sa na ňu nebude prihliadať.
1.Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vedený v Vúb banke , IBAN: SK31 0200 0000 0000 2404 7532 pod VS: 3225420, pričom doklad o jej zložení
musí byť prílohou písomnej ponuky.
2.Na ponuku bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
3.Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú súpisovú zložku
predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje svoj súhlas byť viazaný
podmienkami tohto ponukového konania.
4.Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.
5.Správca uzatvorí zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie v stave, v
akom je a na vlastné náklady.
6.Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky.
7.Záujemca doloží vyhlásenie, že súhlasí so spracovaním osobných údajov a zároveň vyslovenie súhlasu/
nesúhlasu s uverejnením mena a priezviska v Obchodnom vesntíku za účelom vyhodnotenia ponukového kola.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K013450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kičin Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Požiarnická 24 / 63, 053 61 Spišské Vlachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/555/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/555/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Branislav Kičin, nar. 12.06.1975, Požiarnická 24/63, 053 61 Spišské Vlachy (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 132/2020 zo dňa
10.07.2020 (K006183).
Pozemky:
Druh

Výmera
m2

Orná
pôda

5798

v

Štát

Obec

Katastrálne
územie

Č. LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
Dlžníka

Slovenská
republika

Spišské
Vlachy

Spišské Vlachy

912

1688/1

1/12

podiel Súpisová
hodnota
966,-€

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosť“)
Nehnuteľnosť sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za prípadné
vady Nehnuteľnosti, a to ani za právne vady. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Branislav Kičin – NEHNUTEĽNOSŤ LV č. 912 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Timonova 13, 040 01 Košice) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 912 Branislav Kičin“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľnosť,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosť.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosť. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosť v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca
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K013451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 54,98 EUR, poukázaná JUDr. Mariannou
Vargovou súdnou exekútorkou, v exekučnom konaní vedenom proti Margite Šnajderovej, ktorá bola poukázaná
na účet správcu dňa 16.12.2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 54,98 EUR, poukázaná JUDr. Mariannou
Vargovou súdnou exekútorkou, v exekučnom konaní vedenom proti Margite Šnajderovej, ktorá bola poukázaná
na účet správcu dňa 14.01.2021.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 58,05 EUR, poukázaná JUDr. Mariannou
Vargovou súdnou exekútorkou, v exekučnom konaní vedenom proti Margite Šnajderovej, ktorá bola poukázaná
na účet správcu dňa 15.02.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 58,05 EUR, poukázaná JUDr. Mariannou
Vargovou súdnou exekútorkou, v exekučnom konaní vedenom proti Margite Šnajderovej, ktorá bola poukázaná
na účet správcu dňa 12.03.2021.
JUDr. Juraj Biroš, správca podstaty
V Košiciach, dňa 15.03.2021

K013452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Költőová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslava 47/71, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/379/2020, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/379/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 26OdK/379/2020 zo dňa 21.12.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Katarína Költőová, nar. 24.03.1983, bytom P.O. Hviezdoslava 47/71, 079 01 Veľké Kapušany, za správcu
podstaty ustanovil Ing. Milana Polončáka, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1287. Predmetné uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a o ustanovení správcu podstaty bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 249/2020 z 29.12.2020.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca podstaty dlžníka týmto oznamuje, že dlžníčka spolu s manželom Tomášom
Költő sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu zapísaného na LV č. 2682, okres Michalovce, Veľké
Kapušany, katastrálne územie Veľké Kapušany.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na liste vlastníctva č. 2682 je zapísané záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské
Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 04.04.2016
(úverová zmluva č. 001/243568/16-002/000) – V 156/2016 z 6.04.2016.
V zmysle § 167k 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“) zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa
prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. V zmysle § 167k ods. 8 ZKR zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a
ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa s odbornou
starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný oznámiť správcovi výšku zabezpečenej
pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za správnosť týchto údajov zodpovedá
zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov oznámených zabezpečeným
veriteľom.
V predmetnom konkurznom konaní si Všeobecná úverová banka, a.s., zabezpečenú pohľadávku
neprihlásila. Listom zo dňa 17.02.2021 správcovi v zmysle § 167k ods. 8 ZKR oznámila, že výška
zabezpečenej pohľadávky ku dňu 17.02.2021 predstavuje sumu 20610,35 EUR.
Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:
Dlžník si v návrhu na vyhlásenie konkurzu v zmysle ust. § 166d ZKR uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na
obývateľnú vec (obydie) - byt súp. č. 47/71, ktorý nachádza sa v okrese Michalovce, obec Veľké Kapušany,
katastrálne územie Veľké Kapušany, zapísaný na LV č. 2682, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve dlžníka
s manželom Tomášom Költőm.
V zmysle ust. § 166d ods. 2 ZKR, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva má každý z bezpodielových
spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle ust. § 166d ods. 4 ZKR výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka stanoví vláda Slovenskej
republiky nariadením. Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v zmysle ust. § 1 nariadenia vlády SR
č. 45/2017 Z.z. sumu 10.000,00 EUR.
V zmysle ust. § 166d ods. 3 ZKR, ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo
má prednosť pred nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka. Spisová značka súdneho spisu: 26OdK/379/2020
Podľa aktuálneho znaleckého posudku č. 27/2018, predloženého dlžníkom, vypracovaného dňa 23.09.2018
znalcom Ing. Jurajom Katocs, L. Kossutha 605/91, Kráľovský Chlmec všeobecná hodnota nehnuteľnosti činí
32500,00 EUR.

Na základe uvedeného správca podstaty s prihliadnutím na § 167k ods. 1, § 166d ods. 2 a 3 a § 167o ods. 2 ZKR
dospel k záveru, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť.
Správca upovedomuje veriteľov o tom, že ak ktorýkoľvek veriteľ predloží správcovi znalecký posudok (v ktorom
bude hodnota obydlia dlžníka vyššia ako hodnota určená odhadom správcu a zároveň bude spĺňať všetky
podmienky na zapísanie majetku do konkurznej podstaty) a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s
overením priebehu dražby v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, správca bude vychádzať z
takéhoto znaleckého posudku a postupovať v zmysle ust. § 167o ZKR.
Správca podstaty na základe uvedeného doposiaľ zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle § 166i ods. 2
ZKR platí, že „ správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ
a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady
dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume
schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného správca podstaty vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na zisťovanie majetku
dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznámenia v Obchodnom vestníku.

Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K013453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Mezei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Silica 92, 049 52 Silica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/370/2020, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/370/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Litvák ,CSc. Dargovská 3283/17, 075 01 T r e b i š o v , správca úpadcu: Attila Mezei, narodený:
24.06.1977, bytom: Silica 92,049 52 Silica , podnikajúci pod obchodným menom :Attila Mezei, s miestom
podnikania :Silica 257,04952 Silica, IČO: 44 844 026 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
28.11.2011,zastúpený : Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice ,
týmto v zmysle § 167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka k o n č í .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka z r u š u j e .
V Trebišove , 17.03.2021
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K013454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Megyesi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Trakany 432, 076 42 Veľké Trakany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/145/2020 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/145/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26OdK/145/2020 zo dňa 16.04.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 77/2020 dňa 22.04.2020, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka Róbert Megyesi,
narodený: 17.11.1975, bytom: Veľké Trakany 432, 076 42 Veľké Trakany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
Okresný súd Košice I dňom 23.04.2020 ustanovil do funkcie správcu podstaty JUDr. Andreu Havlátovú
Rajczyovú so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice.

Správca vyhotovil Súpis majetku, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 124/2020 dňa 30.06.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do súpisu majetku boli zapísané nehnuteľnosti pod nasledovnými poradovými číslami:

Súpisová
hodnota

POPIS: Nehnuteľná vec

1.

Informácie: druh pozemku: záhrada, č. LV: 463, Štát: SR; Okres: Trebišov; Obec: VEĽKÉ
§
167h
TRAKANY; Katastrálne územie: Veľké Trakany, Parcelné číslo: 304, Výmera: 1736 m2,
ods.
1 01.06.2020 500 EUR
Spoluvlastnícky podiel: 1/4
ZKR

Informácia: druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. LV: 463, Štát: SR; Okres: Trebišov; §
167h
2. Obec: VEĽKÉ TRAKANY; Katastrálne územie: Veľké Trakany, Parcelné číslo: 305, Výmera: 273 ods.
1 01.06.2020 500 EUR
m2, Spoluvlastnícky podiel: 1/4
ZKR
Informácia: popis stavby: rodinný dom, č. LV: 463, Štát: SR; Okres: Trebišov; Obec: VEĽKÉ §
167h
3. TRAKANY; Katastrálne územie: Veľké Trakany, Parcelné číslo: 305, Súpisné číslo: 432, ods.
1 01.06.2020 4.000 EUR
Spoluvlastnícky podiel: 1/4
ZKR

Správcovi neboli zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č. OV 124/2020 predložené: znalecký posudok spolu
s úhradou preddavku na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, v lehote 30 dní odo dňa
uverejnenia Súpisu všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR.
Z týchto dôvodov správca vylúčil súpisové zložky zo súpisu s primeraným použitím ust. §81 ods. 1 ZKR.
a pristupuje k realizácii rozvrhu výťažku.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K013455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicu Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 306, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/36/2021 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/36/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca majetku dlžníka: Ján Cicu, narodeného 28.07.1950, bytom Leles
306, 076 84 Leles, email: grendel@grendel.sk, konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp. zn.
26OdK/36/2021 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: prvé
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.majetku:

1.

Popis nehnuteľných vecí/súboru:

Spoluvlastníckypodiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku v €

Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 2006
Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec
Parcela registra "E": Zastavané plochy a nádvoria

1/40

800,-EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcelné číslo: 1558/1
Výmera: 318 m2
Vlastník:
Ján Cicu, dlžník
Deň a dôvod zápisu: 04.03.2021 podlieha konkurzu

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.majetku:

Popis nehnuteľných vecí/súboru:

Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 2006
Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec
2.
Parcela registra "E": Záhrad
Parcelné číslo: 1560/1
Výmera: 263 m2
Vlastník:
Ján Cicu, dlžník
Deň a dôvod zápisu: 04.03.2021 podlieha konkurzu

Spoluvlastníckypodiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku v €

1/40

800,-EUR

Spoluvlastníckypodiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku v €

1/40

1.000,-EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.majetku:

Popis nehnuteľných vecí/súboru:

Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 2006
Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec
3.
Orientačné a popisné číslo: 463
Parcelné číslo: 1558/1
Výmera: 318 m2
Vlastník:
Ján Cicu, dlžník
Deň a dôvod zápisu: 04.03.2021 podlieha konkurzu

Súpis majetku konkurznej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 50/2021 zo dňa 15.03.2021
K012809
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú
ponúknutú sumu na účet správcu, pričom je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK25 0900 0000 0050 4433 1293,
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese grendel@grendel.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. V prvom
kole ponukového konania sa majetok dlžníka predáva minimálne za súpisovú hodnotu majetku t.j. nie
menšiu hodnotu ako je uvedená v súpise majetku pri príslušnej zložke majetku ako súpisová hodnota
majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca

K013456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szárazová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 193/5, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/41/2021 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/41/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ján Simko, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej konkurznej veci je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 14, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok
až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je
potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na e-mailovej adrese: simkojan@zoznam.sk.
Ing. Ján Simko, správca

K013457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szárazová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 193/5, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/41/2021 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/41/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ján Simko správca, 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 SK21 1100 0000 0029 1185 9034
Ing. Ján Simko, správca
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K013458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szárazová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 193/5, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/41/2021 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/41/2021
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: 15.03.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
Ing. Ján Simko, správca

K013459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radvánszka Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 259/26, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučinova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/188/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/188/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ján Simko, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej konkurznej veci je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 14, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok
až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je
potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na e-mailovej adrese: simkojan@zoznam.sk.
Ing. Ján Simko, správca

K013460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radvánszka Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 259/26, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
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Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/188/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/188/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ján Simko správca, 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 SK21 1100 0000 0029 1185 9034
Ing. Ján Simko, správca

K013461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radvánszka Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 259/26, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/188/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/188/2019
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: 15.03.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
Ing. Ján Simko, správca
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