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Deň vydania: 24.03.2021

K014059
Spisová značka: 1K/73/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
výrobné družstvo, so sídlom Sirk 049 64, IČO: 36 037 001, o návrhu správcu, takto
rozhodol

GeSi Gemer Kovo,

O d v o l á v a spoločnosť SKP, k.s. so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691,
značka správcu S1359 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014060
Spisová značka: 1K/76/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Imatra 2445/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 754 838, o návrhu správcu, takto
rozhodol

TARQUS, s.r.o., so sídlom

O d v o l á v a Mgr. Alenu Gregorovú, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu
S1347 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014061
Spisová značka: 1K/4/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
NOR - WAY Consulting
s.r.o. "v konkurze, so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 774 049, o návrhu správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Janu Jandovú, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu
S1295 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014062
Spisová značka: 4K/2/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Peter Andok, nar.
15.02.1975, bytom Horné Plachtince 133, 991 24 Horné Plachtince, o návrhu správcu, takto
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rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Luciu Fabriciusovú, so sídlom kancelárie J.A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu S1801, z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014063
Spisová značka: 4K/41/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
09. 1976, trvale bytom ČSA 56, 962 31 Sliač, o návrhu správcu, takto
rozhodol

Bc. Peter Janák, nar. 04.

O d v o l á v a JUDr. Janu Živickú, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu
S1777 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014064
Spisová značka: 1K/82/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
27.07.1961, bytom Štefánikova 84, 966 22 Lutila, o návrhu správcu, takto
rozhodol

Otto Odzgan, nar.

O d v o l á v a JUDr. Ivana Dlhopolca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu S 1475 z
funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014065
Spisová značka: 1K/50/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Ľubica Tulipánová, IČO:
43 497 527, miesto podnikania Pod Donátom 1375/2, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Jozef Veselý, so sídlom kancelárie Mierová 12, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S610 z
funkcie správcu konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014066
Spisová značka: 4K/67/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Prowintech s.r.o. " v
likvidácii" so sídlom J. Bottu 2096/28, 960 01 Zvolen, IČO: 36 646 571, správcom ktorého je spoločnosť LawService
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, značka správcu S1731, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
Súd zrušuje konkurz na majetok úpadcu Prowintech s.r.o. " v likvidácii" so sídlom J. Bottu 2096/28, 960 01 Zvolen,
IČO: 36 646 571 pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená. (§ 102 ods. 3 ZKR)
Odvolanie sa musí podať 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 Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. Ak ide o podanie urobené v
prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym
procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k
porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má
inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté
dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie
prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie
súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014067
Spisová značka: 4K/60/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 60/2016 - 171 zo dňa 13. 01. 2021 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu Anna Liptáková, nar. 02. 11. 1970, bytom Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014068
Spisová značka: 4K/17/2017
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 17/2017 - 286 zo dňa 13. 01. 2021 povolil vstup nového veriteľa
EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31
320 155 v rozsahu prihlásených pohľadávok zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 31 a 32 v
konkurznom konaní úpadcu - MUDr. Andrea Obertová, nar. 01. 10. 1971, bytom Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová
Baňa. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014069
Spisová značka: 1K/66/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 66/2015 - 270 zo dňa 13. 01. 2021 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu Jaroslav Víglaský, nar. 10.08.1971, trvale bytom Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014070
Spisová značka: 4K/78/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 78/2016 - 531 zo dňa 13. 01. 2021 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu HAMA s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 760 po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014071
Spisová značka: 5K/12/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka
PROIMPEX PLUS s.r.o., IČO: 44 510 934, so sídlom 991 07 Opatovská Nová Ves 46, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 15686/S, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie na majetok dlžníka PROIMPEX PLUS s.r.o., IČO: 44 510 934, so sídlom 991 07
Opatovská Nová Ves 46, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
číslo: 15686/S, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní od jeho doručenia písomne v
dvoch (2) vyhotoveniach na Okresný súd Banská Bystrica. (§ 20 ods. 3 ZoKR)
V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. 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).
Odvolanie podľa § 365 ods. 1 CSP, možno odôvodniť len tým, že
a)
neboli splnené procesné podmienky,
b)
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c)
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d)
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e)
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f)
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g)
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h)
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie podľa § 365 ods. 2 CSP, proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné
uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto
vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K014072
Spisová značka: 5K/5/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Wood-Servis, s.r.o. „v
konkurze“, so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30, IČO: 36 647 632, zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka č.: 11486/S, o ustanovení správcu konkurznej podstaty, takto
rozhodol
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e JUDr. Evu Háberovú, so sídlom kancelárie 960 01
Zvolen, Trhová 1, značka správcu S1367.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZoKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 dňa 18.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K014073
Spisová značka: 30K/3/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: KPN, s.r.o., Odorínska cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO: 36 202 967, práv. zast.: URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 646 181, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: KPN, s.r.o., Odorínska cesta 1, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO: 36 202 967.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Veronika Doláková , PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62,
052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu S1587.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a o splnení
povinnosti uloženej správcovi vo výroku V. tohto uznesenia; a zároveň v tejto lehote doručiť na tunajší súd jeden
rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených
pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
Ukladá správcovi povinnosť pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty bezodkladne individuálne
informovať o vyhlásení konkurzu známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko
alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní; a to individuálnym zaslaním štandardného formulára, ktorý je
uverejnený na Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“, každému
známemu zahraničnému veriteľovi zvlášť.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti výrokom I., III. - VI. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti II. výroku o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde
Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh) (§ 363 Civilného sporového poriadku). Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného
procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2
ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo
neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 C.s.p.).
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 C.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 17.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014074
Spisová značka: 31K/17/2020
Spisová značka: 31K/17/2020

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa:
404

Ub-do, s.r.o., so sídlom: Tatranská Lomnica 14623, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36 007

proti dlžníkovi: BEFOR s.r.o., so sídlom: Július Barč-Ivana 24/3639, 071 01 Michalovce, IČO: 36 217 697
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 12.04.2021 o 10.45 hod. na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I, Tichá 21, do miestnosti č. dv. 18B, 3. posch.
je z r u š e n é z dôvodu späťvzatia návrhu na vyhlásenie konkurzu navrhovateľom.

JUDr. Pavel Varga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 17.03.2021
Za správnosť : Mgr. Mária Šáriczka
Okresný súd Košice I dňa 17.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014075
Spisová značka: 31K/17/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ub-do, s.r.o., so sídlom: Tatranská Lomnica 14623, 059 60
Vysoké Tatry, IČO: 36 007 404 proti dlžníkovi: BEFOR s.r.o., so sídlom: Július Barč-Ivana 24/3639, 071 01
Michalovce, IČO: 36 217 697, o späťvzatí návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: BEFOR s.r.o., so sídlom: Július Barč-Ivana
24/3639, 071 01 Michalovce, IČO: 36 217 697 z dôvodu späťvzatia návrhu na vyhlásenie konkurzu navrhovateľom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014076
Spisová značka: 30K/5/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814
99 Bratislava, IČO: 00 682 420, proti dlžníkovi: STEEL MAXX, s.r.o., Štós 209, 044 26 Štós, IČO: 44 643 322, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 04.03.2021:
doložil poverenie udelené zamestnancom s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa v listinnej
podobe v jednom rovnopise, resp. v elektronickej podobe so zaručenou konverziou,
doložil listinný dôkaz - notársku zápisnicu v listinnej podobe, resp. v elektronickej podobe so
zaručenou konverziou,
riadne označil iného veriteľa dlžníka v zmysle ust. § 12 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 133 ods. 2
zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.
Uvedené je potrebné predložiť v potrebnom počte rovnopisov k sp. zn.: 30K/5/2021 vo vyššie stanovej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ods. 1 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa 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 17.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014077
Spisová značka: 30K/17/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Sluťák, nar. 28.03.1973, s
miestom podnikania Ždiarska 1447/21, 040 12 Košice, IČO: 37 297 104, o zrušení a zvolaní schôdze veriteľov takto
rozhodol
I.
R u š í termín konania schôdze veriteľov zvolanej na deň 29. marec 2021 o 09.00 hod., v budove
Okresného súdu Košice I, pracovisko Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, s nasledovným
programom: a) schválenie návrhu na nového správcu; z dôvodu prijatia protiepidemických opatrení v súvislosti so
zvýšeným rizikom akútneho respiračného ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-n-CoV.
II.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 26. apríla 2021 o 09.00 hod., v budove Okresného súdu Košice
I, pracovisko Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)
Poučenie:

schválenie návrhu na nového správcu.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014078
Spisová značka: 32K/3/2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: WALTOR SBT s.r.o., so sídlom: Werferova 1, 040 01
Košice, IČO: 36 578 533, zastúpený advokátom JUDr. Mariánom Rušinom, PhD., so sídlom: Letná 47, 040 01 Košice
o späťvzatí návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Zastavuje konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi: WALTOR SBT s.r.o., so sídlom:
Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 578 533 z dôvodu späťvzatia návrhu na vyhlásenie konkurzu navrhovateľom.
II.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vrátiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu navrhovateľovi WALTOR SBT s.r.o., so sídlom: Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 578 533 vo výške
1.500,- EUR vedený pod položkou denníka D19-6/2021, na účet číslo SK94 8330 0000 0020 0079 3054, do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K014079
Spisová značka: 32K/4/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EXICO Retail SK, s.r.o., so sídlom: Bočná
414/3, 040 01 Košice, IČO: 45 343 926 o návrhu správcu úpadcu: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie:
Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177 na uloženie záväzného pokynu v rámci pôsobnosti príslušného
orgánu takto
rozhodol
Udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 181/2019 zo dňa 19.09.2019, a to hnuteľnej veci zapísanej pod poradovým číslom 1 - súbor
vybavenie predajne oblečenia v súpisovej hodnote 6.000,- € a hnuteľnej veci zapísanej pod poradovým číslom 2 klimatizačná jednotka v súpisovej hodnote 2.000,- € za nasledovných podmienok:
a)
Správca predmetný majetok speňaží v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), a to prostredníctvom ponukového
konania.
b) V prvom kole ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, v
druhom kole ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 80% súpisovej hodnoty majetku, v
treťom kole ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 60% súpisovej hodnoty majetku a v
ďalšom kole ponukového konania bude za najvyššiu ponúknutú cenu; za týchto podmienok:
1.
Správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku.
2.
Správca zverejnenie ponukového kola oznámi aj súdu.
3.
Správca tiež uverejní inzerát o ponukovom konaní na webovej stránke, ktorá je bezplatná, pričom ten
bude obsahovať odkaz na zverejnenie príslušného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
4.
Príslušné kolo ponukového konania musí byť zverejnené minimálne 15 dní pred termínom otvárania
obálok a vyhodnotené správcom do 3 pracovných dní po konaní ponukového konania.
5.
Záujemcovia o kúpu majetku si môžu písomne alebo elektronicky, prostredníctvom e-mailu, do lehoty
na podávanie ponúk vyžiadať dostupné podklady a informácie k ponúkanému majetku, a to na adrese: Ing. Jana
Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, Slovenská republika; v žiadosti o zaslanie podkladov
záujemca uvedie: obchodné meno (názov) právnickej osoby, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby a e-mailovú
adresu, na ktorú budú uchádzačom požadované údaje zaslané.
6.
Záujemca v zalepenej obálke s označením ,,Ponukové konanie EXICO Retail SK, s.r.o. - 1., 2., 3.,
alebo 4. kolo - neotvárať“ doručí správcovi svoju písomnú ponuku do kancelárie správcu v lehote uvedenej v
Obchodnom vestníku, a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň od 8:30 do 15.30 hod. alebo poštou.
Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená fyzicky správcovi v papierovej
písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom
alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito
podmienkami ponukového konania sa neprihliada.
7.
Správca hnuteľný majetok označený vo výroku tohto uznesenia môže speňažovať v ponukovom konaní
ako súbor hnuteľných vecí alebo každú súpisová zložku samostatne; spôsob uvedie správca vo zverejnení
príslušného kola ponukového konania v Obchodnom vestníku.
8.
Záujemcom o odkúpenie majetku môže byť ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
9.
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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údaje a predloží nasledovné doklady: a) obchodné meno (názov) právnickej osoby, resp. meno a priezvisko fyzickej
osoby; b) presná adresa sídla právnickej osoby, prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby; c) IČO;
DIČ a IČ DPH, pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe dátum narodenia; d) údaje o bankovom spojení - číslo účtu v
tvare IBAN; e) telefonické alebo e-mailové spojenie; f) kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského
registra alebo iného registra; nie staršia ako 90 dní.
10.
Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však
plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
11. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí obsahovať
náležitosti uvedené v bode 9 výroku písm. b) tohto uznesenia pod písm. a), b), c) a f) a záujemcom ponúkanú cenu v
mene EUR za majetok, ktorý má uchádzač o kúpu záujem odkúpiť.
12.
Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, a
to v sídle správcu. Správca po otvorení obálok s ponukami ponukového konania na predaj majetku úpadcu
bezodkladne spíše zápisnicu a vyhodnotí splnenie podmienok ponukového konania zo strany záujemcu/záujemcov,
túto zápisnicu zároveň bezodkladne doručí Okresnému súdu Košice I.
13.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v tom-ktorom ponukovom konaní (1., 2.,
3., alebo 4. kole v zmysle vyššie uvedeného percentuálneho rozdelenia) ponúkne v písomnej podobe najvyššiu cenu
za majetok úpadcu (s odkazom podľa toho, o ktoré kolo sa jedná), ktorý je predmetom tohto ponukového konania a
jeho ponuka bude schválená ako víťazná zo strany príslušného orgánu.
14.
Na určenie najvyššej cenovej ponuky ako víťaznej alebo jej odmietnutie ako finančne nevýhodnej
príslušný orgán oznámi správcovi, či víťaznú ponuku schvaľuje alebo odmieta. Správca bezodkladne, najneskôr do 3
pracovných dní odo dňa oznámenia príslušného orgánu, či ponuku schvaľuje alebo neschvaľuje, oznámi uchádzačovi
s najvyššou ponukou na e-mailovú adresu, prípadne telefonicky, stanovisko príslušného orgánu.
15.
V lehote do 7 dní odo dňa doručenia prípadného oznámenia zo strany príslušného orgánu o schválení
víťaznej ponuky správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K014080
Spisová značka: 32K/9/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: LUCCASS s.r.o., so sídlom: Teplého 13/A, 040 17 Košice, IČO:
36 210 501, o priznaní paušálnej náhrady výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S1178, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť k rukám predbežnému správcovi: Ing. Imrich Krupička, so sídlom
kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1178 paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR z
preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 - 36/2020, na účet č. SK72 1100 0000 0029 3809
7586, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku
alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, písomne v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Košice I dňa 18.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K014081
Spisová značka: 38K/52/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Slavomír Mičko, nar. 26.5.1974, trvale
bytom Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom, ktorého správcom je obchodná spoločnosť Správcovský dom, k. s. so
sídlom kancelárie Nitrianska 42, 985 01 Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu S1571, o odvolaní správcu,
takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu obchodnú spoločnosť Správcovský dom, k. s. so sídlom kancelárie Nitrianska 42,
985 01 Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu S1571.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 17.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014082
Spisová značka: 3K/30/2013

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gustáv Majdiš, nar. 05.07.1962, bytom
Hurbanova 1183/8, 026 01 Dolný Kubín, podnikajúci pod obchodným menom Gustáv Majdiš - Trides, s miestom
podnikania Aleja Slobody 3054, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17954193, s ukončenou podnikateľskou činnosťou od
31.1.2014, správcom ktorého je JUDr. Andrea Šperková, so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, v
časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje
konkurz na majetok úpadcu Gustáv Majdiš, nar. 05.07.1962, bytom Hurbanova 1183/8, 026 01 Dolný
Kubín, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) 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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 dňa 9.3.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K014083
Spisová značka: 1K/30/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladimír Kučera, nar.
29.01.1957, trvale bytom Poľná 2576/9, 984 01 Lučenec, správcom, takto
rozhodol
Súd r u š í schôdzu veriteľov zvolanú na deň 25. marca 2021 o 10.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica,
Skuteckého 28, Banská Bystrica, do pojednávacej miestnosti č.d. 203 z dôvodu uvedených v zmysle § 3 ods. 1 písm.
a) zákona č. 62/2020 Z.z. v spojení s s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky č. 24/2021 Z.z. v znení účinnom do 31. 03.
2021.
II.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR) na deň 20. apríla 2021 o 10,00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č.d. 203, v budove
Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K014084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gúthová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorácka 1930/37, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/125/2020 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/125/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1811 (ďalej aj
ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.10.2020, zverejneným v OV č. 220/2020
dňa 13.11.2020 pod č. k. 33OdK/125/2020, ustanovená do funkcie správcu dlžníka: Alena Gúthová, nar.
02.11.1964, Záhorácka 1930/37, 901 01 Malacky (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 2 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že voči zapísaniu majetku do súpis všeobecnej podstaty - súpisová položka majetku č. 1:
OSOBNÉ VOZIDLO volkswagen golf, čierna metalíza, dátum evidencie od 28.12.2012, opotrebované, súpisová
hodnota: 4000,- EUR bola podaná námietka, a to, že nakoľko predmetný majetok je vo výlučnom vlastníctve
manžela Dlžníka, nepodlieha konkurzu.
V zmysle § 167j ods. 2 ZKR:
Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu námietku, ktorú správca zverejní
v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže
do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal
námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo
súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči.
V Bratislave dňa 19.03.2021
JUDr. Lenka Ivanová, správca

K014085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Billik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 612 / 16, 821 09 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/453/2020 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/453/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1811 (ďalej aj
ako „Správca“) uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.11.2020, zverejneným v OV č. 224/2020 dňa
20.11.2020 pod č. k. 27OdK/453/2020 ustanovená do funkcie správcu dlžníka: Peter Billik, nar. 15. 07. 1968,
Ružová dolina 612/16, Bratislava, oznamuje, že predmetný konkurz sa podľa ust. § 167v ods. 2 ZoKR ukončuje,
nakoľko do 90 od vyhlásenia konkurzu sa do konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného Správcu.
V Bratislave dňa 19.03.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Lenka Ivanová, správca

K014086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Mezeiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senecká 484/26, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/147/2020 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/147/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka: Zuzana Mezeiová, dátum narodenia 05.11.1981, trvalý pobyt:
Senecká 484/26, 900 24 Veľký Biel, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty mu bola dňa
29.12.2020 doručená prihláška pohľadávky veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 35 807 598 pričom celková výška pohľadávky je 38.411,99 EUR, ktorú správca dňa 18.03.2021
zapísal do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca

K014087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maras Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1970
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/482/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/482/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Pavol Maras, nar.: 29.07.1970, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10A,
831 06 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 09.12.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so správcom dňa 25.02.2020, ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý podlieha
konkurzu v súlade s ust. § 167h ZKR, avšak výťažok získaný speňažením konkurznej podstaty ani len nepokryl
náklady konkurzu podľa ust. § 167t ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na základe uvedených skutočností správca konkurznej podstaty v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR, konkurz
vedený na majetok Dlžníka končí, a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryla náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Pavol Maras,
nar.: 29.07.1970, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10A,
831 06 Bratislava, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Pavol Maras, nar.: 29.07.1970, trvale bytom
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, občan SR, vedený Okresným súdom Bratislava, pod sp. zn.
8OdK/482/2019 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K014088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDICPRODUCT, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 30 / 0, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 630 081
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik, PhD.
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/24/2020 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/24/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli do Zoznamu zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
ČSOB Leasing a.s.

IČO
35704713

Poradie
25e

Počet pohľadávok
1

Celková prihlásená suma
76 065,69 EUR

K014089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Billa Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 1365 / 31, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1961
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/113/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/113/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I dňa 27.11.2020, sp. zn. 4OdK/113/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 243/2020 zo dňa 17.12.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Štefan Billa, nar.
05.05.1961, trvale bytom Dukelská 1365/31, 900 01 Modra (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Štefan Billa, nar.
05.05.1961, Dukelská 1365/31, 900 01 Modra končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K014090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o Dražbe č. 1/2021
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo:

Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

ako správca úpadcu:
obchodné meno:

RELCO s.r.o. v konkurze

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Okružná 3239, 900 01 Modra

IČO:

36 541 818

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 72940/B

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby: zasadacia miestnosť v kancelárii správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., na
ul. Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, 1. posch.

Dátum dražby:

26.04.2021 (t.j. v pondelok)

Čas otvorenia dražby:

13:00

Čas otvorenia pre účastníkov:

12:45

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:

12:55

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Označenie dražby:
Štvrté kolo dražby
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 4233, vedenom Okresným úradom
Bratislava, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Nové Mesto, obec: Bratislava – m.č. Nové Mesto,
okres: Bratislava III, štát: SR, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe:
1. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 13654/22, o výmere 1697 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 2863/21360 (na LV je zapísaný právny
predchodca Úpadcu: K2 Business s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava),
2. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 13654/131, o výmere 439 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1 (na LV je zapísaný právny predchodca
Úpadcu: K2 Business s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava).

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Predmety dražby - pozemok sa nachádza v hlavnom meste SR Bratislave, v mestskej časti Nové
Mesto, v katastrálnom území Nové Mesto
2. Pozemky parcely registra „C“, parc. č. 13654/22 a parc.č. 13654/131 – pozemky o celkovej výmere
2136 m2 sú v podiele 2863/21360. Pozemky sa nachádzajú v hlavnom meste SR Bratislave, v mestskej
časti Nové Mesto, v katastrálnom území Nové Mesto. Nehnuteľnosť je situovaná na severozápadnom
okraji širšieho centra mesta v obchodno-skladovej zóne s nebytovými budovami sídiel firiem, v lokalite
Mierovej kolónie. V území je vymedzená Rožňavskou ulicou z juhovýchodu, Vajnorskou ulicou zo
severozápadu a koľajiskom vlakovej stanice Bratislava-Nové Mesto z juhozápadu. Pozemky sú dopravne
prístupné z Elektrárenskej ulice, ktorá je cez R1 centrum a cez Turbínovú ulicu napojená na jednu z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hlavných tepien Bratislavy - Rožňavskú cestu južne od pozemkov a cez ulicu Za stanicou na Vajnorskú
severne od pozemkov. Pozemky sa nachádzajú v lokalite s dobrou dostupnosťou k prostriedkom MHD a k
vlakovej stanici Bratislava-Nové Mesto. Centrum mesta je od nehnuteľnosti vzdialené cca 4 km (cca 10
minút autom v bežnej premávke), v ktorom sa nachádza široké spektrum občianskej vybavenosti vrátane
najvyššej občianskej vybavenosti.
Pozemky sú na celej svojej ploche zastavané cestným telesom účelovej komunikácie s betónovým krytom.
Cestná komunikácia slúži na prístup k budovám skladov, predajní a administratívy predmetného areálu, v jej
strednej časti s postranným pozdĺžnym parkovaním áut. Iné využitie pozemkov sa nepredpokladá.
Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 4233 v časti C Ťarchy je k Predmetu dražby zapísané:
·
·
·

·
·

·

Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky parc.č. 13654/22, 13654/131 v
podiele 2863/21360 podľa rozhodnutia č. 9101504/5/4243298/2013/Boc zo dňa 20.9.2013, právoplatné
dňa 30.10.2013, Z-1485/13,
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (IČO: 35937874) na pozemky
registra C KN parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360, podľa exekučného príkazu č. EX
4092/2013 z 22.04.2014 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec), Z-8876/14,
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky parc.č. 13654/22, 13654/131 v
podiele 2863/21360 podľa rozhodnutia č. 9101504/5/1326460/2014/Boc zo dňa 03.04.2014, vykonateľné
dňa 03.06.2014 a právoplatné dňa 18.06.2014, Z-12780/14 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, pozemky parc.č. 13654/22,131 v podiele
2863/21360, v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, podľa EX
1645/2014 zo dňa 22.08.2014 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec), Z-17496/14,
Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu cez parc. č. 13654/22 v prospech vlastníka parc. č.
13654/130 podľa zmluvy V-2913/03 zo dňa 22.9.2003 (zápisom GP č. 231-31- 2004 z pozemku parc.
č. 13654/130 vznikol pozemok parc. č. 13654/138),
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemky registra C
KN parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360,v prospech AK TRADE s.r.o., Turčianske Teplice,
IČO: 31624685, podľa EX 757/2013-30 zo dňa 30.05.2016 (súdny exekútor JUDr. Jozef Augustín, PhD.,
Trenčín), Z-11575/16,
Exekučné záložné právo v prospech KOPERATIVA poisťovňa, a.s., IČO: 00585441, na pozemky reg. C
KN parc.č. 13654/22, 13654/131, podľa exekučného príkazu EX 1944/14 zo dňa 02.08.2019 (súdny
exekútor JUDr. Ing. Jozef Buri, LLM) Z-15265/2019.

Iné údaje:
·
·
·

Žiadosť o zmenu obchodného mena R-3116/11 zo dňa 24.11.2011
Zmena názvu spoločnosti, Z-25481/14
Rozhodnutie Okresného úradu č. X-306/2015 zo dňa 11.04.2016

Viď. LV 4233
Poznámka:
·
·

Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky parc.č. 13654/22, 13654/131 v
podiele 2863/21360 podľa rozhodnutia č. 9101504/5/4243298/2013/Boc zo dňa 20.9.2013, vykonateľné
dňa 15.10.2013, P-3929/13
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky parc.č. 13654/22, 13654/131 v
podiele 2863/21360 podľa rozhodnutia č. 9101504/5/1326460/2014/Boc zo dňa 03.04.2014, vykonateľné
dňa 03.06.2014 a právoplatné dňa 18.06.2014, P-2171/14

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.
Vyššie uvedené ťarchy neovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby. Podľa § 93 ods. 2 ZKR „Speňažením majetku
zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je
v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.“ Pri speňažení Predmetu
dražby vydražiteľ nadobudne Na nadobúdateľa prechádza vecné bremeno právo prechodu a prejazdu pod V2913/03.
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 20/2020 zo dňa 20.08.2020 vyhotoveným znaleckou
organizáciou B C S R Experts s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 461 477, Evidenčné
číslo znaleckej organizácie: 900254, zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o.i. pre odbor Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností:
14.800,- EUR (slovom: štrnásť tisícosemsto eur)
Najnižšie podanie:
7.400,- EUR (slovom: Sedemtisíc štyristo eur)
Minimálne prihodenie:
200,- EUR (slovom: Dvesto eur)
Výška dražobnej zábezpeky:
3.000,- EUR (slovom: Tritisíc eur)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe
najneskôr do otvorenia dražby,
b) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK50 1100 0000 0029 4402 4973, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 012021, dokladom o úhrade je originál
dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú
zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná
zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.
Poznámka: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne
sumu 6.640,- Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK50
1100 0000 0029 4402 4973, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 012021), s označením čísla dražby, najneskôr do 15
dní odo dňa skončenia dražby.
Poznámka: Dodanie Predmetu dražby je oslobodené od DPH podľa § 38 ods. 1 v spojení s ust. § 8 ods. 2 Z.č.
222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty
Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 09.04.2021 o 12:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred budovou na ul. Elektrárenská 1
v Bratislave.
Termín č. 2: 14.04.2021 o 12:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred budovou na ul. Elektrárenská 1
v Bratislave.
Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
bratislava@irkr.sk.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Poznámka:
Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa
ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby 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;
vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste
spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu
predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice
o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Poznámka: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby nesie vydražiteľ!
Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Tomáš Leškovský, so sídlom notárskeho úradu Záhradnícka 6, 811 08 Bratislava
Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21
odseky 2 a 4 Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.
V Bratislave dňa 19.03.2021
Za navrhovateľa a organizátora dražby:
JUDr. Simon Manduch
komplementár
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K014091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brunclíková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kríži 2000 / 3, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/152/2020 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/152/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Kristína Brunclíková, nar. 7.2.1986, Pri kríži 2000/3,
84102 Bratislava, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok
zapísal jednu nezabezpečenú pohľadávku veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803 s prihlásenou
celkovou sumou 2718,14 € podľa prihlášky pohľadávky č. 1, ktorá mu bola doručená 19.3.2021, t.j. po základnej
prihlasovacej lehote.
19.3.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K014092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 17 / 0, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 404 116
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/68/2018 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/68/2018
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.
Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava, IČO: 424995000011
Prihláška pohľadávok v celkovej sume: 41 863,08 Eur, doručená dňa 18.03.2021
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Bratislave, dňa 19.03.2021
JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka

K014093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Sáru 2 / 423, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 635 558
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Šmida
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/58/2018 S1909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/58/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujeme,
že dňa 18.03.2021 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel,
a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 s prihlásenou sumou 1.095,65 Eur, ktorá
bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Mgr. Marek Šmida, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APM Automotive Protection M, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marcheggská cesta 63 / 0, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 076 186
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2020 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Michaela Voleková, správca so sídlom kancelárie: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1518,
ako správca úpadcu: APM Automotive Protection M, s.r.o., so sídlom Marcheggská cesta 63, 900 31 Stupava,
IČO: 47 076 186, v zmysle § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR)
zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň 27.04.2021 (utorok) so začiatkom o 11.00 hod. v kancelárii správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava (3. poschodie).

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ods. 1 ZKR.
5. Záver.

Prezentácia veriteľov sa začne o 10,45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
aj aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť na schôdzi veriteľov podpisom v zozname prítomných
veriteľov.
v prípade pretrvávajúceho stavu pandemických opatrení (napr. v prípade predĺženia obmedzenia pohybu,
zákazu vychádzania) zverejním v Obchodnom vestníku pokyny k realizácií prvej schôdze veriteľov formou
elektronických prostriedkov.
JUDr. Michaela Voleková, správca

K014095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALLFINE s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karadžičova 8/A / 0, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 401 136
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 6K/36/2017 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/36/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Štefan Dedák, so sídlom, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname správcov vedenom
MS SR pod č. S 1406, správca úpadcu ALLFINE s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO:
45 401 136, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 63153/B, podľa
ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že prihláška pohľadávky veriteľa: Obec Kamenica
nad Cirochou, so sídlom Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou, IČO: 00 323 101:

Poradové čísla zapísaných pohľadávok
42/1

Dátum prijatia prihlášky
08.03.2021

Veriteľ
Obec Kamenica nad Cirochou

Prihlásená suma
9 486,77 EUR

bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR pod č. 42/1.

JUDr. Štefan Dedák
správca

K014096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Repková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/242/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania
JUDr. Mária Veterníková, správca so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. správcu S1192,
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka Jana
Repková, nar. 20.02.1979, trvale bytom Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený dňa 13.01.2021 v Obchodnom vestníku č. 7/2021, pod položkou:
K001581.
Majetok sa speňažuje v ponukovom konaní v zmysle ust. § 167p v spojení s § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
“ZKR”).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je:
Pozemok: Druh pozemku: Orná pôda; výmera: 2561 m²; obec: Hrubý Šúr; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Hrubý Šúr; číslo LV: 1090; parcela registra „E“; parcelné číslo: 361; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 3800 EUR.
Podmienky ponukového konania
Ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi na adresu: JUDr. Mária Veterníková, správca, Svätoplukova 31,
821 08 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením “32OdK/242/2020 – Ponukové konanie –
nehnuteľnosť – 1. kolo – NEOTVÁRAŤ”. Obálka musí byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez
prelepenie.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr
v posledný deň lehoty do 12.00 h. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku. Ponuku, ktorá bola doručená správcovi nemožno dodatočne dopĺňať ani meniť.
Prihliada sa 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: SK68 0200 0000 0013 6690 2353. Pre identifikáciu
záujemcu pri platbe na bankový účet uveďte do poznámky označenie záujemcu a značku: 32OdK/242/2020.
Ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh
ceny predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa
priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne
overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho
preukazu alebo cestovného pasu. Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie celej ponúknutej
kúpnej ceny na uvedený účet správcu, číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak záujemca nebude úspešný, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového
konania vyhláseného správcom, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely verejného ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
Vyhodnotenie ponúk
Správca vyhodnotí ponukové konanie v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty, na doručovanie ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania a
zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet ponuky, minimálne však vo výške 100% súpisovej hodnoty
uvedenej v súpise všeobecnej podstaty.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je neprimerane
nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v ustanovení § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do
desiatich dní od skončenia ponukového konania.
Bližšie informácie možno
judr.veternikova@gmail.com.

získať

telefonicky

na

čísle

0918804193

alebo

e-mailom

na

JUDr. Mária Veterníková, správca
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K014097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/499/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/499/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10. 11. 2020, sp. zn.: 27OdK/499/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 231/2020 dňa 01.12.2020 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Janka Ružičková, nar. 07. 06. 1959, trv. byt. Lermontova 911/3, Bratislava, štátna občianka SR (ďalej
len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Štefan Dedák, správca, so sídlom: Mostová 2,
811 02 Bratislava Slovenská republika, zn. správcu: S 1406 (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Bratislave, dňa 19.03.2021
JUDr. Štefan Dedák, správca

K014098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Repková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/242/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásenie I. kola ponukového konania
JUDr. Mária Veterníková, správca so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. správcu S1192,
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka Jana
Repková, nar. 20.02.1979, trvale bytom Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený dňa 13.01.2021 v Obchodnom vestníku č. 7/2021, pod položkou:
K001581.
Majetok sa speňažuje v ponukovom konaní v zmysle 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”).
Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je nižšie uvedený majetok:
Hnuteľná vec: Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo ŠKODA FABIA; farba: červená; rok výroby: 2007;
VIN: TMBDW16Y284014585; evid. číslo: SC314BS; stav: primerane opotrebované; spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/1; súpisová hodnota majetku: 1000 EUR.
Podmienky ponukového konania
Ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi na adresu: JUDr. Mária Veterníková, správca, Svätoplukova 31,
821 08 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením “32OdK/242/2020 – Ponukové konanie – auto – I.
kolo – NEOTVÁRAŤ”. Obálka musí byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr
v posledný deň lehoty do 12.00 h. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku. Ponuku, ktorá bola doručená správcovi nemožno dodatočne dopĺňať ani meniť.
Prihliada sa 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: SK68 0200 0000 0013 6690 2353. Pre identifikáciu
záujemcu pri platbe na bankový účet uveďte do poznámky označenie záujemcu a značku: 32OdK/242/2020.
Ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh
ceny predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa
priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne
overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho
preukazu alebo cestovného pasu. Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie celej ponúknutej
kúpnej ceny na uvedený účet správcu, číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak záujemca nebude úspešný, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového
konania vyhláseného správcom, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely verejného ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
Vyhodnotenie ponúk
Správca vyhodnotí ponukové konanie v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty, na doručovanie ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania a
zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet ponuky, minimálne však vo výške 100% súpisovej hodnoty
uvedenej v súpise všeobecnej podstaty.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je neprimerane
nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v ustanovení § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do
desiatich dní od skončenia ponukového konania.
Bližšie informácie možno
judr.veternikova@gmail.com.

získať

telefonicky

na

čísle

0918804193

alebo

e-mailom

na

adrese:

JUDr. Mária Veterníková, správca

K014099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Repková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/242/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania
JUDr. Mária Veterníková, správca so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. správcu S1192,
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka Jana
Repková, nar. 20.02.1979, trvale bytom Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený dňa 13.01.2021 v Obchodnom vestníku č. 7/2021, pod položkou:
K001581.
Majetok sa speňažuje v ponukovom konaní v zmysle 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”).
Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je nižšie uvedený majetok:
Hnuteľná vec: Popis hnuteľnej veci: štvorkolka Acces Motor Max 5; farba: čierna; rok výroby: 2011; VIN:
RK3FU24170A000562; evid. číslo: SC338AE; stav: nepojazdná; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 250 EUR.
Podmienky ponukového konania
Ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi na adresu: JUDr. Mária Veterníková, správca, Svätoplukova 31,
821 08 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením “32OdK/242/2020 – Ponukové konanie – štvorkolka
– I. kolo – NEOTVÁRAŤ”. Obálka musí byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr
v posledný deň lehoty do 12.00 h. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku. Ponuku, ktorá bola doručená správcovi nemožno dodatočne dopĺňať ani meniť.
Prihliada sa 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: SK68 0200 0000 0013 6690 2353. Pre identifikáciu
záujemcu pri platbe na bankový účet uveďte do poznámky označenie záujemcu a značku: 32OdK/242/2020.
Ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ceny predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa
priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne
overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho
preukazu alebo cestovného pasu. Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie celej ponúknutej
kúpnej ceny na uvedený účet správcu, číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak záujemca nebude úspešný, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového
konania vyhláseného správcom, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely verejného ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
Vyhodnotenie ponúk
Správca vyhodnotí ponukové konanie v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty, na doručovanie ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania a
zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet ponuky, minimálne však vo výške 100% súpisovej hodnoty
uvedenej v súpise všeobecnej podstaty.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je neprimerane
nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v ustanovení § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do
desiatich dní od skončenia ponukového konania.
Bližšie informácie možno
judr.veternikova@gmail.com.

získať

telefonicky

na

čísle

0918804193

alebo

e-mailom

na

adrese:

JUDr. Mária Veterníková, správca

K014100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Rozputinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 3568/63, 821 08 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/103/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/103/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania

JUDr. Mária Veterníková, správca so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. správcu S1192,
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka Ondrej
Rozputinský, nar. 28.12.1973, trvale bytom Šancová 3568/63, 831 04 Bratislava – Nové Mesto.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený dňa 08.02.2021 v Obchodnom vestníku č. 25/2021, pod položkou:
K006127.
Majetok sa speňažuje v ponukovom konaní v zmysle ust. § 167p v spojení s § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
“ZKR”).
Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je súbor majetku:
Pozemok: Druh pozemku: Trvalý trávnatý porast; výmera: 306 m²; obec: Dobrohošť; štát: SR; názov katastrálneho
územia: Dobrohošť; číslo LV: 672; parcela registra „E“; parcelné číslo: 514/3; spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/108; súpisová hodnota majetku: 1,- EURO.
Pozemok: Druh pozemku: Orná pôda; výmera: 8854 m²; obec: Dobrohošť; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Dobrohošť; číslo LV: 672; parcela registra „E“; parcelné číslo: 515/3; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/108;
súpisová hodnota majetku: 100,- EUR.
Pozemok: Druh pozemku: Orná pôda; výmera: 13747 m²; obec: Kalinkovo; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Kalinkovo; číslo LV: 640; parcela registra „E“; parcelné číslo: 390; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/18; súpisová
hodnota majetku: 600,- EUR.
Podmienky ponukového konania
Ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi na adresu: JUDr. Mária Veterníková, správca, Svätoplukova 31,
821 08 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením “4OdK/103/2020 – Ponukové konanie – 1. kolo –
NEOTVÁRAŤ”. Obálka musí byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr
v posledný deň lehoty do 12.00 h. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku. Ponuku, ktorá bola doručená správcovi nemožno dodatočne dopĺňať ani meniť.
Prihliada sa 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: SK68 0200 0000 0013 6690 2353. Pre identifikáciu
záujemcu pri platbe na bankový účet uveďte do poznámky označenie záujemcu a značku: 4OdK/103/2020.
Ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh
ceny predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa
priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne
overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho
preukazu alebo cestovného pasu. Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie celej ponúknutej
kúpnej ceny na uvedený účet správcu, číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak záujemca nebude úspešný, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového
konania vyhláseného správcom, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely verejného ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
Vyhodnotenie ponúk
Správca vyhodnotí ponukové konanie v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty, na doručovanie ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania a
zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet ponuky, minimálne však vo výške 100% súpisovej hodnoty
uvedenej v súpise všeobecnej podstaty.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je neprimerane
nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty za podmienok uvedených v ustanovení § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do
desiatich dní od skončenia ponukového konania.
Bližšie informácie možno
judr.veternikova@gmail.com.

získať

telefonicky

na

čísle

0918804193

alebo

e-mailom

na

adrese:

JUDr. Mária Veterníková, správca

K014101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Hlavenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 6/1571, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.5.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/170/2020 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/170/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Dňa 4.2.2021 bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v právnej veci
navrhovateľa- dlžníka: Miroslav Hlavenka, nar. 11.5.1968, Medveďovej 1571/6, 85104 Bratislava, ktorým príslušný
súd uznesením, pod sp.zn. 33OdK/170/2020 rozhodol vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a ustanovení
správcu- Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava, správca zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, pod číslom S1233. Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
„Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok
získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov
dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi,
prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“ Podľa §
167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“ Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka,
pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých Dlžníkom a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami. Správca nezistil majetok
Dlžníka. V dôsledku uvedených skutočností možno konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Správca z tohto dôvodu v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: Miroslav Hlavenka, nar. 11.5.1968, Medveďovej 1571/6, 85104 Bratislava, končí. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR
ukončuje.

K014102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Víghová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Chotár 104, 925 41 Dolný Chotár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/209/2020 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/209/2020
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. Štefan Dostál, správca, so sídlom Robotnícka 79, 905 01 Senica, oznamuje, že v zmysle §167v ods. 1
Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoKR) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu v Trnave
sp.zn. 36OdK/209/2020 zo dňa 26.06.2020, na majetok dlžníka:
Renáta Víghová, nar. 24.02.1974, trvale bytom 925 41 Dolný Chotár 104.
Týmto oznámením zverejneným v obchodnom vestníku, sa konkurz podľa § 167v, ods. 1) druhá veta, ZoKR,
zrušuje.
Zrušením konkurzu podľa § 167v ods. 4) ZoKR, zaniká funkcia správcu a zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods.
1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR.

JUDr. Štefan Dostál, správca

K014103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Michala 171/4 / 0, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 960
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: Chladiace veže
Bohunice, spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice,
IČO: 34 109 960 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Slovenské elektrárne, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

IČO:

35 829 052

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:

1.400,97 €
3
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Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Doručenie prihlášky pohľadávky:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 24.03.2021
Neuplatnené
310-312
18.03.2021
18.03.2021

V Bratislave, dňa 18.03.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, Profesionálna správcovská kancelária, k.s. - správca Úpadcu

K014104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliška Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradište pod Vrátnom 203, 906 12 Hradište pod Vrátnom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1980
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/75/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/75/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Iveta
Tóthová, nar. 29. 04. 1977, trvale bytom Jastrabá 7, 966 01 Jastrabá - Kremnica 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 Šali, 18.3.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K014105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Židek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 17/24, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/92/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/92/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS
sp.zn:
dlžník:

MAJETKU

VŠEOBECNEJ

PODSTATY

26OdK/92/2020
Igor Židek, nar. 14.11.1965, bytom A.Hlinku 17/24, 921 01 Piešťany
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis súpisovej zložky majetku: obchodný podiel v spoločnosti najom BA, s.r.o., IČO: 47 639 342
Súpisová hodnota: 5.000,- €
Deň zápisu majetku do súpisu: 19.02.2021
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 písm.a) zákona č. 7/2005 ZKR
V Dun. Strede, 19.02.2021
JUDr. Marieta Katona – správca dlžníka

K014106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEFEKTOSPOL SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 850 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/1/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/1/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – TRETIE KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/1/2018 na majetok úpadcu:
DEFEKTOSPOL SK s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 850 683, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 35103/T, (ďalej v texte len ako „Úpadca“), JUDr. Erik Bilský,
správca S1477 so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, ako správca konkurznej podstaty Úpadcu (ďalej
v texte len ako „Správca“) v súlade so záväzným pokynom Okresného súdu Trnava (vykonávajúceho funkciu
veriteľského výboru) uloženým Uznesením zo dňa 04.12.2020 sp.zn. 36K/1/2018, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 238/2020 zo dňa 10.12.2020, vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania
a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk za nasledovných podmienok:
1. Predmet ponukového konania:
Predmetom ponukového konania je motorové vozidlo zapísané do súpisu majetku všeobecnej konkurznej
podstaty pod číslom súpisovej zložky 1, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 82/2018 zo dňa
27.04.2018, a to:
A. HNUTEĽNÁ VEC
Č. súp. zložky

1.

Opis

Umiestnenie

Osobné motorové vozidlo:
DAEWOO NUBIRA
VIN: KLAJF696EYK511278
EČ: BA 734 EX
Farba: žltá metalíza – zlatá
Druh paliva: BA95

Pezinok

Rok výroby

2000
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Zdvihový objem valcov: 1598 cm3
Platnoť STK a EK: do 06.11.2020

(ďalej v texte len „Predmet ponukového konania“).
2.

Kúpna cena za Predmet ponukového konania:

Minimálna výška ponúkanej kúpnej ceny nie je stanovená. Záujemca ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, sa
stáva víťazom 3. kola ponukového konania. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena
neprimerane nízka v porovnaní so súpisovou hodnotou 250,- €.
3. Ohliadka Predmetu ponukového konania:
Ohliadka Predmetu ponukového konania sa uskutoční v termíne dohodnutom so Správcom na t. č. 0948/
866 222.
Bližšie informácie o Predmete ponukového konania môžete získať zaslaním žiadosti na e-mail:
bilsky.spravca@gmail.com.
4. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
5. Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Erik Bilský, Pekárska 11, 917 01 Trnava, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Na
ponuku do elektronickej schránky správcu sa nebude prihliadať!
6. Náležitosti ponuky:
6.1 Ponuka záujemcu musí byť predložená písomne v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „Konkurz DEFEKTOSPOL SK s.r.o., záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“.
6.2 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť iba jednu ponuku.
6.3 Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
6.4 Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

§

·

nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; právnická
osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt, fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny
kontakt, e-mailový kontakt),
§ označenie Predmetu ponukového konania,
§ záväzný návrh kúpnej ceny za Predmet ponukového konania,
§ čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami
verejného ponukového konania vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku,
súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením EP a
Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane
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údajov).
7. Vyhodnotenie ponúk:
7.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo stanoveným spôsobom
alebo najneskôr posledný deň lehoty, sa neprihliada.
7.2. Na ponuku, ktorá nie je označená podľa bodu 6.1 sa neprihliada.
7.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 6.4 sa neprihliada.
7.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
7.5. Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania,
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za Predmetu ponukového konania a bude Správcom vyhodnotený ako
víťaz.
7.6. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk Správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 6.1. až 6.4 sa použijú primerane.
7.7. V treťom kole ponukového konania je Správca oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena
neprimerane nízka v porovnaní so súpisovou hodnotou majetku.
7.8 O vyhodnotení ponúk (o skutočnostiach podľa bodov 7.1 až 7.7) Správca vyhotoví zápisnicu, ktorú predloží
Okresnému súdu Trnava.
7.9 Správca je povinný informovať o výsledkoch ponukového konania všetkých záujemcov prostredníctvom
zaslania správy na e-mailovú adresu záujemcu uvedenú v záväznej ponuke.
7.10 Víťaz ponukového konania je povinný uhradiť ponúknutú cenu za Predmet ponukového konania na
konkurzný účet Úpadcu do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia Správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú,
a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť pripísaná na konkurzný účet Úpadcu najneskôr v posledný deň
sedemdňovej lehoty. V prípade, ak finančné prostriedky zodpovedajúce ponúkanej cene nebudú pripísané na
konkurzný účet Úpadcu posledný deň sedemdňovej lehoty v zmysle predchádzajúcej vety, Správca nie je viazaný
ponukou víťaza ponukového konania.
7.11 Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení
ponúknutej kúpnej ceny.
7.12 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť Predmet ponukového
konania aj na spriaznené osoby uvedené v § 83 ods.1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Erik Bilský
správca úpadcu DEFEKTOSPOL SK, s.r.o.

K014107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barnabáš Surányi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Padáň 93, 929 01 Padáň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/238/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu

DRUHÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 22.07.2020 č. k.: 25OdK/238/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 30.07.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Barnabáš Surányi, narodený 06.03.1971, trvale bytom 929 01 Padáň 93,
podnikajúceho pod obchodným menom Barnabáš Surányi, IČO: 43 563 821, s miestom podnikania 929 01 Padáň
93 (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“).
V súlade s ustanovením § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) týmto vyhlasuje druhé
kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
Dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 222/2020 zo dňa 18.11.2020 pod položkou
K083185, a to:
A. HNUTEĽNÉ VECI:
Číslo
súpisovej zložky

Opis

Umiestnenie

Súpisová hodnota

1

Motorové vozidlo: RENAULT SCENIC
EČV: DS074DX
VIN: VF1JA0B0527625255
rok výroby: 2002,
zdvihový objem valcov: 1598 cm3,
druh paliva: benzín,
farba: strieborná metalíza svetlá
počet najazdených km: 255 686 km
stratený veľký technický preukaz
platnosť STK: do 26.04.2020
platnosť EK: do 26.02.2022
stav: pojazdné, zlý technický stav

Padáň 93

300,00 €

Číslo
súpisovej zložky

Opis

Umiestnenie

Súpisová hodnota

2

Motorové vozidlo: CITROEN ZX
EČV: DS257EJ
VIN: VF7N2B10006B17393
rok výroby: 1995,
zdvihový objem valcov: 1360 cm3,
druh paliva: benzín,
farba: modrá metalíza
platnosť STK: do 12.12.2017
platnosť EK: do 27.10.2017
stav: nepojazdné, pokazený motor

Padáň 93

100,00 €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Kúpna cena za Predmet speňaženia:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je stanovená 50% súpisovej
hodnoty majetku. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo
výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
v Tatra banka, a. s., IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 252382020 a uvedením poznámky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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„Záloha konkurz Barnabáš Surányi“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz
Barnabáš Surányi, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod.. Na
ponuku doručenú do elektronickej schránky Správcu sa nebude prihliadať!
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za Predmet speňaženia, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania
vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely
predmetného ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o bližšie informácie
bilsky.spravca@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Správcu:

Obhliadka Predmetu speňaženia: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení
sa záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com,.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Predmet speňaženia. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
záujemcov na adresu e-mailového kontaktu záujemcu uvedenú v ponuke. Neúspešnému záujemcovi je Správca
povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Barnabáš Surányi, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že poplatky
súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu speňaženia bude hradiť víťaz ponukového konania ako
kupujúci. V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť
kúpnu zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne
uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu
a Správca ju zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K014108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Tanko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 976/34, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/209/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/209/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

DRUHÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10.07.2020 č.k.: 25OdK/209/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 137/2020 zo dňa 17.07.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 18.07.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Róbert Tanko, narodený 01.12.1970, trvale bytom Mierová 976/34, 925 23 Jelka,
podnikajúceho pod obchodným menom Róbert Tanko, IČO: 40 895 769, s miestom podnikania Mierová 976/34,
925 23 Jelka (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako
„Správca“).
V súlade s ustanovením § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) týmto vyhlasuje druhé
kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
Dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 28/2021 zo dňa 11.02.2021 pod položkou K006999,
a to:
HNUTEĽNÁ VEC:
Číslo
súpisovej
Súpisová
Opis:
zložky:
hodnota:
Mobilný telefón: HUAWEI, výrobné č.: 46 2018, evidenčné č.: ATU-L218.0.0.157
1.
Nachádza sa u dlžníka, ktorý je oprávnený ho užívať v zmysle § 167b ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. 50,00 €
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Kúpna cena za Predmet speňaženia:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je stanovená 50% súpisovej
hodnoty majetku. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo
výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
v Tatra banka, a. s., IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 252382020 a uvedením poznámky:
„Záloha konkurz Róbert Tanko“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Róbert
Tanko, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod.. Na ponuku doručenú
do elektronickej schránky Správcu sa nebude prihliadať!
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za Predmet speňaženia, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania
vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely
predmetného ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bližšie informácie:
Žiadosti o bližšie informácie
bilsky.spravca@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Správcu:

Obhliadka Predmetu speňaženia: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení
sa záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com,.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Predmet speňaženia. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
záujemcov na adresu e-mailového kontaktu záujemcu uvedenú v ponuke. Neúspešnému záujemcovi je Správca
povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Róbert Tanko, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že poplatky
súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu speňaženia bude hradiť víťaz ponukového konania ako
kupujúci. V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť
kúpnu zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne
uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu
a Správca ju zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K014109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Cvečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetoslavov 418, 930 41 Kvetoslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1986
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/2/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/2/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Ľubica Cvečková, narodená 05.09.1986, trvale bytom 930 41
Kvetoslavov 418, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci
konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa §
167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka: Ľubica Cvečková
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K014110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Malko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 54, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/308/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/121/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

DRUHÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 29.10.2020 č. k.: 25OdK/308/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 213/2020 zo dňa 04.11.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 05.11.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Erik Malko, narodený 08.06.1975, trvale bytom 925 81 Diakovce 54, (podnikajúci
pod obchodným menom Erik Malko, IČO: 52 558 720, s miestom podnikania 925 81 Diakovce 54) (ďalej v texte
len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V súlade s ustanovením § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) Správca týmto
vyhlasuje druhé kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je súbor majetku zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 4/2021 zo dňa 08.01.2021, a to:
POZEMOK :
Č.
súp. Parcela registra
Druh pozemku
Výmera LV č.
zložky
"E"
1.
parc. č. 3738
orná pôda
4 902 m2 2479
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU
Č.
súp. Parcela registra
Druh pozemku
Výmera LV č.
zložky
"C"
2.
1918/2
záhrada
157 m2 585
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU
Č.
súp. Parcela registra
Druh pozemku
Výmera LV č.
zložky
"C"
zastavaná plocha a
3.
2007/2
157 m2 585
nádvorie

Katastrálne
územie
Diakovce
Katastrálne
územie
Diakovce

Spoluvlastnícky
dlžníka
Diakovce 1/1

podiel Súpisová
hodnota
4 228,96 EUR

Spoluvlastnícky
dlžníka
Diakovce 1/6

podiel Súpisová
hodnota
575,00 EUR

Obec

Obec

Katastrálne
územie

Obec

Spoluvlastnícky
dlžníka

Diakovce

Diakovce 1/6

podiel Súpisová
hodnota
1 190,00 EUR

(ďalej v texte len ako „Súbor majetku“)
Kúpna cena za Súbor majetku:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny za Súbor majetku je stanovená na 50 % súpisovej hodnoty, t. j.
2.996,98 €. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške
rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod...
Výška a spôsob zloženia zábezpeky:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená zábezpeka na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
v Tatra banka, a. s., IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851, pričom suma zábezpeky musí byť pripísaná
najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 282232019 a uvedením
poznámky: „Zábezpeka konkurz Erik Malko“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Erik
Malko, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod. Na ponuky doručené
do elektronickej schránky Správcu sa neprihliada!
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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označenie Súboru majetku, návrh kúpnej ceny za Súbor majetku, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu
v prípade neúspešnej ponuky, čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami
ponukového konania vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas so spracovaním osobných údajov
na účely tohto ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Obhliadka Súboru majetku: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení sa
záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: darekon.spravca@gmail.com.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii Správcu na adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Súbor majetku. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
záujemcov zaslaním správy . Neúspešnému záujemcovi je Správca povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú
zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Erik Malko, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponúkanú kúpnu cenu ako je minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny za
Súbor majetku, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená zábezpeka na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, ktorý musí byť
úradne osvedčený, s tým, že správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností a prípadne iné poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Súboru majetku bude hradiť
víťaz ponukového konania ako kupujúci. V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom
termíne nedoručí Správcovi naspäť kúpnu zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom
počte rovnopisov, alebo odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva
majetkom podliehajúcim konkurzu a Správca ju zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167n ods. 1 druhá veta ZKR: „Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží
ako hnuteľnú vec.“
V zmysle § 48b Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

46

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

„Nehnuteľnosťou menšej hodnoty, ktorú možno speňažiť ako hnuteľnú vec, sa rozumie nehnuteľnosť alebo
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota nepresahuje sumu 5 000 eur. Za nehnuteľnosť
menšej hodnoty sa však nepovažuje nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku
ktorému bola uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka.“
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K014111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bališ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sihotská 2416/15, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1984
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/64/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/64/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Martin
Bališ, nar. 07.07.1984, bytom: Sihotská 2416/15, 920 01 Hlohovec, občan SR, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania č. 25OdK/64/2018, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 18.03.2021, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ:

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09

Bratislava, IČO: 35 807 598

Prihlásená suma: 3.747,20 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Trnave, dňa 19.03.2021

Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K014112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Jarábková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 908 42 Smolinské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1955
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/174/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/174/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Mária
Jarábková, nar. 18.10.1955, trvale bytom 908 42 Smolinské, občan SR, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 25OdK/174/2020, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 17.03.2021, t.j. po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie:
Veriteľ:

POHOTOVOSŤ,

Prihlásená suma:

s.r.o.,

Pribinova

25,

811

09

Bratislava,

IČO:

35 807

598

9.543,99 EUR

V Trnave, dňa 19.03.2021

Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K014113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Šteruská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1978
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/38/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/38/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Lenka Šteruská, nar. 15.07.1978, trvale bytom 922 03 Vrbové,
preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu. Keďže
bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa § 167v ZKR oznamuje,
že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka: Lenka Šteruská
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K014114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Havel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápotočná 1033 / 84, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1988
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/45/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/45/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 02.11.2020 sp. zn.: 26OdK/45/2020, zverejneným v OV č. 215/2020
zo dňa 06.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Havel, nar.: 22.08.1988, trvale bytom
Zápotočná 1033/84, 908 41 Šaštín-Stráže (ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde Trnava, pod sp. zn.:
26OdK/45/2020 a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, IČO: 52 205 207, značka správcu S1939 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 19.03.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

49

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 6/2021 zverejnená dňa 12.01.2021), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Tomáš Havel,
nar.: 22.08.1988, trvale bytom Zápotočná 1033/84, 908 41 Šaštín-Stráže sa KONČÍ, nakoľko zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
V Gbeloch, dňa 19.03.2021
K/V insolvency, k.s., správca

K014115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ingrid Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1378 / 36, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1971
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/304/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/304/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 27.10.2020 sp. zn.: 25OdK/304/2020 zverejneným v OV č. 211/2020
zo dňa 02.11.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ingrid Balážová, nar.: 02.11.1971, trvale bytom:
Hurbanova 1378/36, 905 01 Senica, podnikajúca pod obchodným menom Ingrid Balážová, IČO: 11 876 638, s
miestom podnikania Hurbanova 1378/36, 905 01 Senica, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
01.03.2018 (ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde Trnava, pod sp. zn.: 25OdK/304/2020 a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45
Gbely, IČO: 52 205 207, značka správcu S1939 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 19.03.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 4/2021 zverejnená dňa 08.01.2021) správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ingrid Balážová,
nar.: 02.11.1971, trvale bytom: Hurbanova 1378/36, 905 01 Senica, podnikajúca pod obchodným menom
Ingrid Balážová, IČO: 11 876 638, s miestom podnikania Hurbanova 1378/36, 905 01 Senica, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.03.2018sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje
ani náklady konkurzu.
V Gbeloch, dňa 19.03.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K/V insolvency, k.s., správca

K014116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiří Mučka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový trh 701 / 1, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1972
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/96/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/96/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Jiří Mučka, nar.: 06.09.1972, trvale bytom: Nový Trh 701/1, 930 39 Zlaté
Klasy (ďalej len „Dlžník“), v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod
spisovou značkou 26OdK/96/2020, v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) a § 37 a nasl. 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje doplnenie súpisu majetku
všeobecnej podstaty Dlžníka zverejneného v Obchodnom vestníku č. 39/2021 zo dňa 26.02.2021 o novú súpisovú
zložku majetku z dôvodu podľa ust. § 167h ZKR:
Evidenčné
číslo

Popis hnuteľnej veci

1.

CHEVROLET
KLAC/CW12/1214

Výrobné číslo, Evidenčné
Súpisová
Stav
číslo
hodnota
CAPTIVA KL1CD26FJ7B000504,
Rok výroby 2006. Stav zodpovedá
4 500,- EUR
SC509FK
veku vozidla.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V Gbeloch, dňa 19.03.2021

K014117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščasnovičová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1252/13, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/104/2019 S1746-94
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/104/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Veronika Ščasnovičová, nar. 15.04.1988, bytom Robotnícka 1252/13, 917 01 Trnava, týmto
vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise
majetku všeobecnej podstaty:
Predmet predaja
Položka č. 2 Súpisu všeobecnej podstaty:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Hnuteľná vec
Kôň Norik, farba hnedá, živ. č. 320
Dátum narodenia: 09/2007
Súpisová hodnota: =1.000,- €
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva predmet predaja v stave, v akom sa nachádza. Správca nezaručuje žiadnu vlastnosť,
faktický ani právny stav predmetu predaja.
2. Úspešný nadobúdateľ hradí všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva predmetu predaja a náklady
na prevzatie predmetu predaja do svojej držby.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 28OdK/104/2019 – neotvárať!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 16. apríla 2021, pričom najneskôr v posledný deň lehoty musí byť
ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu dátum narodenia),
adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie predmetu predaja, ktorého sa ponuka týka, napríklad jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu – fyzickej osoby alebo obchodné
meno/názov záujemcu – právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí kúpnu zmluvu. V prípade, že kúpna zmluva nebude uzatvorená
do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového konania.
V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu
=100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech konkurznej podstaty.
V Sládkovičove 20. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca
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K014118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halász Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 827, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/170/2020 S1746-59
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/170/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Zoltán Halász, nar. 12.04.1964, trvale bytom 925 42 Trstice 827, 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.
57

Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Adresa
Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO
35 807 598

Výška pohľadávky (€)
14354,92

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 20. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K014119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 543 / 6, 908 85 Brodské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/156/2020 S1746-47 Osz5/P
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/156/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Anton Daniel, nar. 07.12.1976, trvale bytom Štefánikova 543/6, 908 85 Brodské, 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.
5

Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Adresa
Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO
35 807 598

Výška pohľadávky (€)
2137,01

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 20. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca
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K014120
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 S1746-71
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/1/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Attila Szabó, nar. 08.02.1981, bytom Hlavná ulica 79/18, 930 13 Horné Mýto, 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 20. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K014121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Bugyi Vicsápiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikovo 211, 925 04 Tomášikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/31/2021 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/31/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Vidlička, správca v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Natália Bugyi Vicsápiová, narodená
11.05.1980, trvale bytom 925 04 Tomášikovo 211, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Bučany 258, 919 28 Bučany, v úradných
hodinách počas pracovných dní od 9,00 do 15,00 hod. Termín si odporúčam dohodnúť vopred na tel. č.: 0904 688
635 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu: vidlicka.lukas@gmail.com.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K014122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Verešová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1506 / 92, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/296/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/296/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 - ako správca dlžníka
Ľudmila Verešová, nar. 17.05.1981, Partizánska 1506/92, Bánovce nad Bebravou (ďalej len ako „dlžník“),
týmto oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Čsl. armády
84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, a to v úradných hodinách počas pracovných dní, a to od 08.00 do 12.00
hod., od 13.00 do 15.00 hod.
Termín
je
vhodné
si
vopred
ondrejovicova@ondrejovicova.sk

dohodnúť

na

tel.č.:

+421903759019

alebo

na

e-mail:

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K014123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Verešová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1506 / 92, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/296/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/296/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Ľudmila Verešová, nar.
17.05.1981, Partizánska 1506/92, Bánovce nad Bebravou (ďalej len ako „dlžník“), Vám oznamujem, že na
majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/296/2019 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. OV 102/2019 zo dňa 29.05.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr.
Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt Ľudmila Verešová, born 17.05.1981, Partizánska 1506/92, Bánovce nad Bebravou is our
responsibility to inform you that the district Court in Trenčín No. 38OdK/296/2019 published in the
Commercial bulletin No 102/2019 on 29h May 2019 information that the bankruptcy on assets of bankrupt
was declared and simultaneously JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, was appointed as the trustee in the bankruptcy.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000, a
ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinný
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38OdK/296/2019 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská republika. Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the
BRA“)the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No 38OdK/296/2019 and in one original to
the bancruptcy trustee to the address JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom , Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28 sec.
1BRA)
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bude oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. (§ 28 ods. 3 ZKR)
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and exercise other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can
be satisfied only from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will
publishe in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor
and the registered sum. (§ 28 sec. 3 BRA)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4
ZKR)
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR)
If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse. (§28 sec. 4 BRA)
If such creditor does not apply his secured claim in the basic registration period, his security right is in
the bankruptcy disregarded, but he has the right against the affected property to handing over that, what
the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against
this property. (§ 28 sec. 8 BRA)
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same
way. They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the object to which the security is tied. The claim has to lodged in currency names as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
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Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of
claim will not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify
the creditor to amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak Republic, is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic
for service and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30
sec. 2 BRA)
V Novom Meste nad Váhom, dňa 19.03.2021
In Nové Mesto nad Váhom, on 19th March 2021
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JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K014124
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát
( všeobecná podstata )

( evidovaný v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, ustanovením § 37 a nasl. vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých' zákonov v zmysle
neskorších predpisov )

Správca :

JUDr.Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO : 31 873 260

Úpadca :

SPOLAGRO, s.r.o. v konkurze
Dubodiel 272
913 23 Dubodiel 272
Slovenská republika
IČO : 34 152 253

číslo konania : 38K/14/2020 , konanie vedené Okresným súdom Trenčín
číslo správcovského spisu : 38K/14/2020 S106
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Ku dňu 19.03.2021 bol vypracovaný súpis majetku podstát /všeobecná podstata / :
Správca zistil majetok a pokračuje v prevádzkovaní podniku úpadcu . Správca zapisuje do súpisu majetku
úpadcu , súpisovú zložku majetku : Podnik úpadcu a majetok patriaci k nemu súpisová hodnota majetku :
80.000,00 EUR.
Súpis majetku správca vyhotovuje spôsobom podľa S 88 ods. 4 ZKR ( t.j. „ Ak správca pokračuje v
prevádzkovaní podniku, majetok patriaci k podniku môže zapísať do súpisu jednou položkou, po ukončení
prevádzky správca bez zbytočného odkladu zapíše majetok patriaci k podniku ako samostatné súpisové zložky
majetku” ).
Súpis majetku podstát ( všeobecná podstata ) vyhotovený ( v tomto znení ) v Trenčíne dňa : 19.03.2021 .

JUDr. Danica Birošová
správca konkurznej podstaty úpadcu
Číslo konania : 38K/14/2020
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

K014125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GIBALEX spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenskej armády 48 / 0, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 408 401
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2018 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
Správca úpadcu GIBALEX spol. s r.o., so sídlom Slovenskej armády 48, 914 41 Nemšová, IČO: 31 408 401,
vyhlasuje v súlade s ustanovením § 92 ods. 1/ písm. d) zákona 7/2005 Z.z. ponukové konanie na speňaženie
hnuteľnej veci – motorového vozidla ŠKODA SUPERB 2.5TDI, EČ: TN 565BH, vyradené z cestnej premávky,
dátum prvej evidencie 1.1.2003, farba šedá metalíza, počet najazdených kilometrov 200.000.
PODMIENKY ÚČASTI:
1. Ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici M. R. Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica
doručená najneskôr dňa 9.4.2021 do 16,00 hod. 2. Záujemca o kúpu musí zložiť na účet úpadcu vedený vo VÚB
a.s., číslo účtu: SK64 0200 0000 0042 0397 0259 zálohu vo výške 100,- eur tak, aby bola na účet úpadcu
pripísaná najneskôr dňa 9.4.2021. Ponuky, v ktorých nebola v plnom rozsahu zložená záloha, je správca
oprávnený vyradiť z vyhodnotenia. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu a ktorého určí zástupca veriteľov písomným stanoviskom. Víťaza ponukového konania správca vyzve
v lehote 10 dní odo dňa doručenia súhlasu zástupcu veriteľov na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom zložená záloha
sa použije na úhradu kúpnej ceny. Ohliadku ponúkaného vozidla si môže záujemca dohodnúť a podrobnejšie
informácie získať na telefónnom čísle správcu 0948 444 700 alebo v kancelárii správcu na ulici M. R. Štefánika
141/13, Považská Bystrica v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,00 hod.

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

59

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

JUDr. Peter Frajt, správca

K014126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Košút Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cédrová 4377 / 18, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/316/2020 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/316/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava – mestská časť Petržalka
Prihlásená suma celkom: 1214,48,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 6
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K014127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KROVSTAV-B.B., s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 717/32 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/22/2013 S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/22/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: KROVSTAV-B.B., s.r.o., v konkurze, so sídlom Družstevná 717/32, 971 01
Prievidza, IČO: 36 327 239, JUDr. Karol Porubčin, v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktorá boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.

POUČENIE § 96 ods. 3 ZoKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený v lehote 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty

K014128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovglobal a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 1320 / 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 906 907
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/5/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/5/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania (I. kolo)

SKKS, k.s., Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len „Správca“), správca
úpadcu: Slovglobal, a. s. v konkurze, Trenčianska 1320, 020 01 Púchov, IČO: 43 906 907 (ďalej len „Úpadca“),
v súlade s udeleným záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 18.03.2021, vyhlasujem podľa § 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 ,,ZoKR“) I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku Úpadcu,
ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 177/2019 zo dňa
13.09.2019 pod položkou K081307 podľa nasledovnej špecifikácie:

1.

Typ súpisovej zložky majetku: HNUTEĽNÁ VEC

náves nákladný
Kategória: O4
Značka: SCHMITZ CARGOBULL
EČV: PU776YC
Rok výroby: nezistený
VIN: WSMS6980000519146
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.000,00 Eur
(ďalej len „Náves č. 1“)

2.

Typ súpisovej zložky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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náves nákladný
Kategória: O4
Značka: FRUEHAUF MEGASPEED
EČV: PU732YC
Rok výroby: 2007
VIN: VFKTX34CR6EXX5134
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.500,00 Eur
(ďalej len „Náves č. 2“)
(Náves č. 1 a Náves č. 2 ďalej spolu ako „Vozidlá“)

Podmienky verejného ponukového konania – I. kolo:

1.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania:

1.1.
predmetom ponukového konania sú Vozidlá (Náves č. 1 a Náves č. 2), ktoré sa speňažujú samostatne,
t.j. nie spoločne ako jeden celok,
1.2.
v prvom kole verejného ponukového konania sa predaj Vozidiel uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
však nesmie byť nižšia ako 75% súpisovej hodnoty speňažovaného majetku uvedenej v súpise majetku
1.3.
lehota na predkladanie ponúk je 15 dní od faktického zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku; prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni faktického zverejnenia oznámenia
o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. V deň faktického zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku správca zverejní oznámenie o verejnom ponukovom konaní aj na
úradnej tabuli správcu. Ak pripadne posledný deň lehoty na predkladanie ponúk na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
1.4.
ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktorým je sídlo kancelárie správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, a to osobne alebo prostredníctvom
poskytovateľa poštových služieb, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod.

2.

Minimálne náležitosti ponuky.

2.1.
záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz Slovglobal - neotvárať“
2.2.
záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania
2.3.
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2.4.
záujemca je povinný pred podaním ponuky včas a riadne zložiť celú sumu (t.j. 100 %) z návrhu ceny
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní (ďalej tiež aj ako „Odplata“) na účet Úpadcu vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s., č. účtu (IBAN): SK50 0200 0000 0041 5241 6951. Odplata je zložená včas, ak je najneskôr
v posledný deň lehoty ponukového konania pripísaná na účet Úpadcu uvedený v predchádzajúcej vete tohto
oddielu
2.5.
ponuka doručená Správcovi musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie
záujemcu (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko, v prípade fyzickej osoby - podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a označenie zápisu v príslušnom
registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a označenie zápisu v príslušnom registri),
označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, výslovný súhlas záujemcu s podmienkami verejného
ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad, návrh ceny predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, číslo
bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný, telefonický
alebo e-mailový kontakt a podpis záujemcu,
2.6.

obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca zloženie Odplaty podľa bodu 2.4.

2.7.
obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca právnu subjektivitu záujemcu, a to v prípade
právnickej osoby aktuálny výpis z obchodného alebo iného registra, v ktorom je zapísaná (originál alebo úradne
overená kópia), v prípade fyzickej osoby – podnikateľa aktuálny výpis zo živnostenského alebo iného registra, v
ktorom je zapísaná (originál alebo úradne overená kópia) a v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa kópiu platného
občianskeho preukazu alebo cestovného pasu

3.

Vyhodnotenie ponúk.

3.1.
na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný
deň lehoty do 15:00 hod., sa neprihliada
3.2.

na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 2.1. sa neprihliada

3.3.

na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 2.5. sa neprihliada

3.4.
na ponuku, ku ktorej nie je priložená listina preukazujúca zloženie Odplaty podľa oddielu 2.6. alebo ku
ktorej nie je priložená listina preukazujúca právnu subjektivitu záujemcu podľa oddielu 2.7. sa neprihliada
3.5.

na ponuku, ktorej záujemca nezložil riadne a včas odplatu podľa oddielu 2.4. sa neprihliada

3.6.

na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada

3.7.
na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v prvom kole verejného ponukového konania
podľa oddielu 1.2. sa neprihliada
3.8.
správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je päť (5) pracovných dní od skončenia ponukového
konania, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil
všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky
3.9.
v prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby
v lehote, ktorú určí, predložili novú ponuku; ustanovenia oddielov 2. a 3. sa použijú primerane. Nová ponuka musí
byť vyššia ako pôvodná ponuka. Za zhodnú ponuku na účely tohto oddielu sa považujú ponuky na ten istý
predmet ponuky, ktorých rozdiel nie je väčší ako 100,- Eur. Ak nová ponuka nebude v stanovenej lehote
záujemcami podaná alebo ponuky nebudú spĺňať podmienky podľa tohto oddielu, úspešným záujemcom
ponukového konania sa statne záujemca, ktorý doručil správcovi pôvodnú ponuku skôr, a to za cenu tejto
pôvodnej ponuky. Ak bude podaná len jedna zvýšená ponuka, úspešným záujemcom ponukového konania sa
statne tento záujemca za túto zvýšenú ponuku. Ak budú nové najvyššie ponuky opätovne zhodné, úspešným
záujemcom ponukového konania sa statne záujemca, ktorý doručil správcovi novú zhodnú ponuku skôr
3.10.
o skutočnostiach podľa oddielu 3.8. až 3.9., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
oddielu 3.1. až 3.7., vyhotoví správca úradný záznam
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.11.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať úspešného záujemcu
a zástupcu veriteľov o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom vrátiť zloženú Odplatu,
3.12.
Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového konania na
uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je Náves č. 1 a/alebo Náves č. 2 (ďalej len ,,Kúpna zmluva“) a túto
zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť. Ak záujemca odmietne uzatvoriť v lehote určenej správcom Kúpnu zmluvu
alebo odmietne uzatvoriť zmluvu v správcom navrhnutom obsahu, správca môže vyhlásiť predmetné kolo
ponukového konania za zmarené, o čom vyhotoví úradný záznam a informuje všetkých záujemcov a zástupcu
veriteľa; v takom prípade môže vyhlásiť opakovanie príslušného kola ponukového konania za tých istých
podmienok. Na prípadnú ponuku záujemcu, ktorý zmaril príslušné kolo ponukového konania, sa v opakovanom
kole ponukového konania neprihliada. Správca má za zmarenie príslušného kola ponukového konania nárok na
pokutu vo výške 50% zo záujemcom zloženej odplaty, ktorá je príjmom všeobecnej podstaty, a to voči
záujemcovi, ktorý toto kolo ponukového konania zmaril, pokutu ktorú je správca oprávnený započítať s
pohľadávkou tohto záujemcu na vrátenie zloženej Odplaty, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne
kryjú.
3.13.
Všetky náklady spojené s prevzatím predmetu ponuky, ako aj poplatky spojené s prevodom vlastníctva
v prospech záujemcu, znáša záujemca.

Obhliadku predmetu ponuky záujemcom je možné uskutočniť na základe vopred dohodnutého termínu so
Správcom.
Správca Úpadcu týmto vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk vo vyššie uvedenom verejnom ponukovom
konaní.

V Dubnici nad Váhom dňa 19.03.2021

SKKS, k.s.
Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD., komplementár
správca úpadcu: Slovglobal a. s. v konkurze

K014129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pinter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolačno 169, 958 41 Kolačno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/40/2021-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/40/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Karol Porubčin, správca so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzom, vyhláseným na majetok dlžníka: Peter Pinter, nar. 21.04.1984, trvale bytom 958 41 Kolačno 169.
Účet je vedený v ČSOB, a. s.: SK05 7500 0000 0040 2592 9084.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K014130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pinter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolačno 169, 958 41 Kolačno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/40/2021-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/40/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.02.2021, sp. zn. 38OdK/40/2021-16, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 40/2021 dňa 01.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Peter Pinter,
nar. 21.04.1984, trvale bytom 958 41 Kolačno 169 a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený
JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu: S297.

Týmto správca oznamuje, že účastníci 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. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

JUDr. Karol Porubčin - správca

K014131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pinter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolačno 169, 958 41 Kolačno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/40/2021-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/40/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors
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 (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Peter Pinter, nar. 21.04.1984, trvale bytom 958 41 Kolačno 169 (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/40/2021-16 zo dňa 22.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the Europen Parlament and of the Council of May 20th 2015,
as the bankruptcy trustee of the Debtor : Peter Pinter, born on April 21th 1984, address 958 41 Kolačno
169, (hereinafter referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Trencin, No. 38OdK/40/2021-16 dated February 22th 2021 bankruptcy procedure was
declared on the estate of Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 40/2021 dňa 01.03.2021.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court was published OV No. 40/2020 dated March 01th 2021. The resolution
became valid dated March 02th 2021. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/40/2021. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty 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. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). 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 uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
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with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Karol
Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická
27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No. 38OdK/40/2021. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. 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.
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). 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 currency. Documents proving
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. Registration 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 will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights
lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place
of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimate of his registration according to the article 29 of the BRA.

JUDr. Karol Porubčin, správca
JUDr. Karol Porubčin, trustee of the bankrupt.

K014132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škorvánek Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1620 / 20, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/947/2019 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/947/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Ladislav Škorvánek nar. 18.6.1957, trvale bytom Marka Čulena 1620/20,
97251 Handlová (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 19.03.2021 nebol zistený žiadny
majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca Dlžníka 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.
JUDr. Lucia Daňová, správca

K014133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bírošik Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1480 / 134, 017 07 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/6/2019 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/6/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22OdK/6/2019-21 zo dňa 16.01.2019, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 15/2019 zo dňa 22.01.2019 (účinky vyhlásenia – 23.01.2019), značka záznamu:
K006218, bol na majetok dlžníka Miroslav Bírošik, nar. 02.08.1981, trvale bytom SNP 1480/134, 017 01
Považská Bystrica (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz.
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22OdK/6/2019-37 zo dňa 03.02.2021, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 27/2021 zo dňa 10.02.2021 (účinky vyhlásenia – 11.02.2021), značka záznamu:
K006600, som bola ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Darina Vozárová, so sídlom Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako správca úpadcu
Miroslav Bírošik, nar. 02.08.1981, trvale bytom SNP 1480/134, 017 01 Považská Bystrica 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.
Ing. Darina Vozárová, správca
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K014134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bírošik Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1480 / 134, 017 07 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/6/2019 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/6/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22OdK/6/2019-21 zo dňa 16.01.2019, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 15/2019 zo dňa 22.01.2019 (účinky vyhlásenia – 23.01.2019), značka záznamu:
K006218, bol na majetok dlžníka Miroslav Bírošik, nar. 02.08.1981, trvale bytom SNP 1480/134, 017 01
Považská Bystrica (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz.
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22OdK/6/2019-37 zo dňa 03.02.2021, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 27/2021 zo dňa 10.02.2021 (účinky vyhlásenia – 11.02.2021), značka záznamu:
K006600, 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.
Ing. Darina Vozárová, správca

K014135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ištok Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová -, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/122/2020 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/122/2020
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

69

Obchodný vestník 57/2021
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

38OdK/122/2020
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Július Ištok, nar. 25.08.1987, trvale bytom 972 51 Handlová (ďalej len
"Dlžník"), týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 19.03.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Správca Dlžníka 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.
JUDr. Lucia Daňová, správca

K014136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kráľ Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/343/2020 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/343/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lucia Daňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Kráľ, nar. 23.09.1969, trvale bytom Považská
Bystrica (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka.
Majetok dlžníka tvorí hnuteľná vec uvedená v súpise všeobecnej podstaty majetku, a to:
Majetok - hnuteľná vec

Zápis do súpisu

Číslo
súpisovej
zložky
majetku

Opis súpisovej zložky majetku

Miesto, kde
sa hnuteľná Spoluvlastnícky
vec
podiel dlžníka
nachádza

1

hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo CHEVROLET KLAS/SN2/452, AVEO, EČ: Rozkvet
PB972AY,
VIN:
KL1SF69TJ6B004295, 2065/143, 017
1/1
približný rok výroby: 2006, stav vozidla: 01 Považská
zodpovedá veku, pojazdné, nemá platnú Bystrica
STK a EK, bez PZP

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v EUR

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

2.10.2020

§ 167h ZKR 1 000,00 €

(ďalej len „Majetok“).
Súpisu všeobecnej podstaty majetku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 196/2020 dňa 12.10.2020.
Podmienky 1. kola ponukového konania:
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1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty pod
číslom súpisovej položky č. 1.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v písomnej forme musia byť doručené na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Lucia Daňová, so sídlom kancelárie Potočná 66, 972 51 Handlová, v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 38OdK/343/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“. V prípade,
ak záväzná ponuka bude zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky, predmet musí obsahovať:
Konkurz 38OdK/343/2020 – záväzná ponuka. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným
elektronický podpisom.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je desať (10) kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, s tým
že posledným dňom pre doručenie záväznej ponuky je desiaty (10-ty) kalendárny deň. Na záväzné
ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
5. Návrh musí obsahovať označenie predmetu kúpy o ktorý má záujemca záujem, navrhovanú kúpnu cenu,
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, kontaktné údaje:
telefónne číslo a email. 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 kópiu
dokladu totožnosti. V podanej ponuke musí byť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne
záväzky voči dlžníkovi. Rovnako musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu
súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom, je mu
známy stav Majetku a vo vzťahu k Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá ponúknutá kúpna cena, a že
si je vedomý, že Majetok nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
6. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
7. Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového
konania budú z ponukového konania vylúčené.
8. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený vo Fio banka, a.s.: IBAN: SK55 8330 0000 0027 0179 9467, SWIFT: FIOZSKBA,
poznámka: Kral - 38OdK/343/2020 a označenie záujemcu. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí
byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie záväzných ponúk. Na ponuky, pri
ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu alebo bude zložená po stanovenej
lehote správca nebude prihliadať.
9. Informácie o Majetku môže záujemca zistiť na e-mailovej adrese spravca.danova@gmail.sk.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, ak
nepôjde o zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu. Všetky náklady spojené s prevodom Majetku
znáša nadobúdateľ.
11. Správca vyhodnotí ponuky do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 7 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
12. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. Zložená záloha sa
započítava na kúpnu cenu. Ak záujemca kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od
ponuky odstúpi záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového
konania. Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude
ďalej ponúkať na predaj.
13. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka
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K014137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth József
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá 568/79, 945 01 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1990
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/284/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/284/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka József Horváth, nar. 01.05.1990, bytom Malá 568/79, 94501 Svätý Peter,
podnikajúci pod obchodným menom : József Horváth, s miestom podnikania Malá 568/79, 945 01 Svätý
Peter, IČO: 52 166 856 (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 1. 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 – obchodných podielov
patriacich Dlžníkovi:
·

Obchodný podiel; Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: CA Progress s.r.o., so sídlom Karpatské
námestie 10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 50 984 357; Spoluvlastnícky podiel Dlžníka
(zlomok): 1/1; Výška základného imania: 5 000 Eur; Rozsah splatenia základného imania: 100%; Výška
vkladu spoločníka - Dlžníka: 5 000,- Eur (splatené); Súpisová hodnota majetku: 5 000,- Eur.
· Obchodný podiel; Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: SYSTROM s.r.o., so sídlom Karpatské
námestie 10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 47 651 911; Spoluvlastnícky podiel Dlžníka
(zlomok): 1/1; Výška základného imania: 5 000 Eur; Rozsah splatenia základného imania: 100%; Výška
vkladu spoločníka - Dlžníka: 5 000 Eur (splatené); Súpisová hodnota majetku: 100,- Eur.
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 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;
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
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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., Poľná 8, 934 03 Levice a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie József
Horváth“.

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. 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.
7. 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

K014138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KEBAB HOUSE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wilsonovo Nábrežie 156/70 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 976 864
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23K/6/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/6/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Pribinova 9, Nové Zámky, a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00
hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom vopred dohodnúť
na tel.č. 0918 907 247 alebo 035/6401813

V Nových Zámkoch dňa 19.03.2021

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K014139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KEBAB HOUSE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wilsonovo Nábrežie 156/70 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 976 864
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23K/6/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/6/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok vo výške dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový
účet vedený v banke VÚB banka, a.s., pod IBAN: SK97 0200 0000 0044 2792 6951, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok; ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť
preddavok podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

V Nových Zámkoch dňa 19.03.2021

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K014140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Őszi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1951
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/133/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/133/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislav Őszi, nar. 10.07.1951, bytom
Priemyselná 1276/23, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Őszi - MAXI COM,
IČO: 11 714 077, s miestom podnikania Priemyselná 23, 945 01 Komárno, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 09.08.2017 (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 15/2021 zo dňa 25.01.2021, K003821.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Príves nákladný, druh karosérie: DB skriňová, VIN:
U5HV06301Y1RB0069, ŠPZ: KN 335YC, farba: strieborná
1 metalíza pastelová
použitá
2000
50,00 EUR

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

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná hnuteľná vec:
· Príves nákladný, druh karosérie: DB skriňová, VIN: U5HV06301Y1RB0069, ŠPZ: KN 335YC, farba:
strieborná metalíza pastelová, rok výroby 2000, Nepojazdný, bez ŠPZ – odobraté, bez STK, bez TP,
bez pneumatík, bez zatváracieho čela.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
29OdK/133/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 37,50 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
29OdK/133/2020 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K014141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Buch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 349/106, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/292/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/292/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Za účelom posúdenia efektivity a účelnosti speňaženia majetku dlžníka zverejneného v Obchodnom vestníku č.
26/ 2021 zo dňa 09.02.2021 pod K 006415 správca vyzýva prihlásených veriteľov, aby sa vyjadrili, či majú
záujem predložiť znalecký posudok na cenové ohodnotenie nehnuteľnosti.
Vašu odpoveď zašlite v lehote 10 dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku na adresu sídla správcu.
Márnym uplynutím lehoty a neposkytnutím odpovede žiadnym z prihlásených veriteľov sa predpokladá, že
veritelia nemajú záujem o speňaženie tohto majetku, nakoľko nie je predpoklad, že by hodnota tohto majetku
presiahla sumu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia a primerané náklady na speňaženie.
Správca po márnom uplynutí vyššie uvedenej lehoty má za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu.
Ing. Mária Budniková , konkurzný správca

K014142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šillerová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 676/6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdS/1/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdS/1/2019
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Oznámenie správcu o zostavení návrhu splátkového kalendára(§ 168d ods. 1 a 2 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca“), Správca
dlžníka Beáta Šillerová, nar. 29.06.1980, bytom Karpatská 676/6, 949 01 Nitra, týmto v súlade s ustanovením
§168d ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje, že zostavil návrh splátkového kalendára.
Správca zároveň oznamuje, že podľa návrhu splátkového kalendára sa navrhuje uspokojenie nezabezpečených
veriteľov v rozsahu 100 % (slovom: sto percent).
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa §168d, ods. 1 ZKR: ,,Každý, kto tvrdí, že je veriteľom, má právo nahliadať do návrhu splátkového
kalendára“
Podľa §168d, ods. 2 ZKR: „Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať
u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca
predloží návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľom 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.“
JUDr. Miroslav Belica, správca

K014143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Hanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany ., 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/190/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/190/2020
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: Mária Hanová, nar. 26.10.1974, bytom Topoľčany, 955 01 Topoľčany,
spis. zn. 30OdK/190/2020, 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: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská
republika, IČO: 35 724 803
Prihlásená suma spolu: 307,53 EUR
Dátum zápisu: 18.03.2021

V Nitre, dňa 19.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K014144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkasová Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyslená ul. 1295/26, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1972
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/16/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/16/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Ildikó Farkasová

K014145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koleník Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Preseľany 60, 956 12 Preseľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/234/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/234/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Róbert Hipp, správca majetku úpadcu : Ján Koleník, nar. 11.09.1986, trvale bytom: Preseľany 60, 956 12
Preseľany, SR podnikajúci pod obchodným menom : Ján Koleník, s miestom podnikania: Preseľany 60, 956 12
Preseľany, SR, IČO: 52 234 304,(ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), konanie vedené pred OS
NR, č.k. 31OdK/234/2020, oznamuje (v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), že po základnej
prihlasovacej lehote si prihlásil pohľadávku veriteľ :Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 358, SR ( zást.
Jakubčák, avokátska kancelária s.r.o., IČO: 47255706, Michalská 14, 811 03 Bratislava) uvedená v prihláške
pohľadávky pod číslom: 1 – ako pohľadávka vo výške: 1113,12 Eur (istina 437,93 Eur, úroky z omeškania 263,84
Eur, náklady z uplatnenia 411,35 Eur) je zapísaná u správcu pod číslom: 10.

K014146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Fojtík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domadice 94, 935 87 Domadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/192/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/192/2020
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. Roman Nagy, správca dlžníka: Peter Fojtík, nar. 12.07.1971, bytom 935 87 Domadice 94 (ďalej len
„dlžník“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 23OdK/192/2020, týmto podľa § 167l ods. 3 ZoKR zverejňuje
oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok.
Dátum zápisu: 18.03.2021
Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 35 724 803
So sídlom: Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Prihlásená suma spolu: 9.607,13 €

V Nitre dňa 19.03.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K014147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ölvedi György
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá nad Hronom ..., 943 65 Malá nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1995
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/285/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/285/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 11.12.2020, sp. zn. 30OdK/285/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 244/2020 zo dňa 18.12.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka György Ölvedi, nar. 10.01.1995,
Malá nad Hronom , 94365 Malá nad Hronom (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka György Ölvedi, nar. 10.01.1995, Malá nad
Hronom , 94365 Malá nad Hronom končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K014148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľský Sokolec 267, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/285/2020 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/285/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 04.12.2020, sp. zn. 27OdK/285/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 238/2020 zo dňa 10.12.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Igor Polhoš, nar. 16.04.1983,
bytom Ipeľský Sokolec 267, 935 75 Ipeľský Sokolec (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený
správca 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'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Igor Polhoš, nar. 16.04.1983, Ipeľský
Sokolec 267, 935 75 Ipeľský Sokolec končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca
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K014149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lelkes Tímea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zalaba 20, 937 01 Zalaba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1969
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/277/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/277/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián
Žák, komplementár spoločnosti, vyhlasuje v súlade s ust. § 167n a § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) I. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Tímea Lelkes, nar.
12.10.1969, bytom Zalaba 20, 937 01 Zalaba (ďalej aj ako len „Dlžník“):

I.

Predmet predaja

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Druh
Katastrálne
do
súpisu do
súpisu
pozemku územie
majetku
majetku
§ 167j ods.1
01.02.2021
Orná pôda Zalaba
ZKR

Číslo
Číslo
listu
parcely
vlastníctva
register
432

276-E

-

Výmera
v m2

Rozsah
spoluvlastníckeho
podielu úpadcu

Súpisová
hodnota v €

3899

1/1

2 190,84

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

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

(ďalej aj ako len „Predmet predaja“)

II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. zloží vratnú zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu konkurznej podstaty Dlžníka,
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, VS: 232772020, poznámka Tímea Lelkes – VPK (ďalej aj ako
len „Záloha“);
2. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu spolu s uvedením jej splatnosti;
3. kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;
4. v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k uzatvoreniu prevodnej zmluvy, prepadne jeho záloha v prospech konkurznej
podstaty.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
0917323277, prípadne e-mailom na adrese: psk@psk-ks.sk

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

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

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny v eurách (€);
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu
záujemcu v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
verejného ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel
záujemcom v jeho záväznej ponuke.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je oprávnený
do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac
meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o vyhlásení I. kola
verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

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

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, o víťazovi ponukového
konania rozhodne žreb správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV. Termín a miesto otvárania obálok

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

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

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

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

V Bratislave, dňa 19.03.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K014150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulcová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lapáš 237, 951 04 Veľký Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/46/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/46/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 12.02.2020, sp. zn. 28OdK/46/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 34/2020 zo dňa 19.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Eva Mikulcová, nar. 24.12.1968,
trvalý pobyt Veľký Lapáš 237, 951 04 Veľký Lapáš, podnikajúci pod obchodným menom Eva Mikulcová, s
miestom podnikania Sídl. Lúky 1128/45, 952 01 Vráble, IČO: 41 440 048 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bol ustanovený správca JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9,
94901 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208
(ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Eva Mikulcová, nar. 24.12.1968, 237, 951
04 Veľký Lapáš končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K014151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slováková Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešany 103, 956 01 Orešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/383/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/383/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 18.12.2018, sp. zn. 32OdK/383/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 247/2018 zo dňa 27.12.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Gabriela Slováková, nar. 8. 1.
1971, bytom 956 01 Orešany 103 (t. č. Mateja Bela 12, 920 01 Hlohovec), podnikajúci pod obchodným menom:
Gabriela Slováková - NASHIRA, so sídlom Mateja Bela 8, 920 01 Hlohovec, IČO: 37 251 457 (ďalej len ,,Dlžník'')
a do funkcie správcu bol ustanovený správca JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie
Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Gabriela Slováková, nar. 08.01.1971,
Orešany 103, 956 01 Orešany končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K014152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkasová Izabela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ludince 488, 935 65 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/278/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/278/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 26.11.2020, sp. zn. 27OdK/278/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 233/2020 zo dňa 03.12.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Izabela Farkasová, nar.
23.11.1979, bytom Veľké Ludince 488, 935 65 Veľké Ludince (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Izabela Farkasová, nar. 23.11.1979, Veľké
Ludince 488, 93565 Veľké Ludince končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K014153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fuchs Zdenek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. K. Nagya 2781 / 8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/141/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/141/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 30OdK/141/2020 zo dňa 19.5.2020 konkurz
na majetok dlžníka : Zdenek Fuchs, nar. 15.11.1960, bytom Karla Nagya 2781/8, 945 01 Komárno a súčasne
ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Erik Štorek, so sídlom kancelárie: Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky,
zapísaný v zozname správcov MS SR pod zn.: S 1921. Uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 99/2020 dňa 26.05.2020.
Správca, po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Zdenek Fuchs, nar. 15.11.1960, bytom Karla Nagya 2781/8, 945 01 Komárno, končí.
Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžník Zdenek Fuchs, nar. 15.11.1960, bytom Karla Nagya
2781/8, 945 01 Komárno, v zmysle § 167 v ods. 1 zrušuje.
Týmto nie je dotknutá platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu.

V Nových Zámkoch dňa 19.03.2021
Mgr. Erik Štorek, správca

K014154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Kálaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žirany 338, 951 74 Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1954
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/169/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29OdK/169/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 22.06.2020, č. k. 29OdK/169/2020 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Jaroslava Kálaiová, nar. 14.08.1954, bytom Žirany 338, 951, 74 Žirany (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz
na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 123/2020 zo dňa 29.06.2020, K050348.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167u ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví
rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
Správca podal na zverejnenie oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Správca
zároveň vyzval veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do konkurzu, aby správcovi oznámili číslo bankového
účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý správca poukáže finančné prostriedky z výťažku. Dané oznámenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 34/2021 dňa 19.02.2021 pod zn. K008703.
Nakoľko všetci z prihlásených veriteľov správcovi oznámili dané zúčtovacie údaje, správca v súlade
s ustanovením § 167u ZKR vyhotovil rozvrh výťažku a splnil rozvrh výťažku.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Jaroslava
Kálaiová, nar. 14.08.1954, bytom Žirany 338, 951, 74 Žirany, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jaroslava Kálaiová, nar. 14.08.1954, bytom
Žirany 338, 951, 74 Žirany, zrušuje.
V Nitre, dňa 19.03.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K014155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slobodník Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 3, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1961
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/264/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/264/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 12.11.2020, sp. zn. 23OdK/264/2020 zverejneným v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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vestníku č. 223/2020 zo dňa 19.11.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ladislav Slobodník, nar.
04.03.1961, bytom Novozámocká 3, 946 34 Bátorové Kosihy (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ladislav Slobodník, nar. 04.03.1961,
Novozámocká 3, 946 34 Bátorové Kosihy končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K014156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUNAR PRODUCT, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 078
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29K/1/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/1/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 12.03.2021, č.k. 29K/1/2021, konkurz
na úpadcu VUNAR PRODUCT, a.s., IČO: 36 405 078, so sídlom T.G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v obchodnom vestníku dňa 18.3.2021, č. OV 53/2021, č.
zverejnenie K013208, na strane 4,5. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 19.3.2021. Súčasne bol
ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, zapísaný v zozname správcov pod č. S423, sídlo kancelárie : Ľudovíta
Štúra 3, 93401 Levice.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je
potrebné vopred dohodnúť so správcom písomne alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktoch.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K014157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUNAR PRODUCT, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 078
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29K/1/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/1/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 12.03.2021, č.k. 29K/1/2021, konkurz
na úpadcu VUNAR PRODUCT, a.s., IČO: 36 405 078, so sídlom T.G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v obchodnom vestníku dňa 18.3.2021, č. OV 53/2021, č.
zverejnenie K013208, na strane 4,5. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 19.3.2021. Súčasne bol
ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, zapísaný v zozname správcov pod č. S423, sídlo kancelárie : Ľudovíta
Štúra 3, 93401 Levice.
Ustanovený správca oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK20 7500 0000 0040 2468 3916, vedený v Československá obchodná banka,
a.s. pobočka Nové Zámky.
Výška kaucie: 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.
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Správa pre prijímateľa: „Kaucia na popretie v konkurze 29K/1/2021 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku
popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky“. Bez uvedených údajov správca nebude vedieť
identifikovať dlžníka a ani veriteľa a vykonať popretie!!
Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o prihlásenie
pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
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.
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Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a
výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
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 preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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..
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K014158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUNAR PRODUCT, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 078
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29K/1/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/1/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(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”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Jozef Majorán ako správca dlžníka: VUNAR PRODUCT, a.s., IČO: 36 405 078, sídlo: T.G. Masaryka 1,
94048 Nové Zámky, Slovenská republika, (ďalej len „ dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra,
Slovenská republika, sp. zn. 29K/1/2021 zo dňa 12.03.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, JUDr. Jozef Majorán as the bankruptcy trustee of VUNAR PRODUCT, a.s. ID : 36 405 078, registered
Office T.G. Masaryka 1, 94048 Nové Zámky, Slovak Republic (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is
to inform that with the resolution of the District Court Nitra, Slovak Republic, No. 29K/1/2021, dated March
12, 2021, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.03.2021. Dňom 19.03.2021
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published on March 18, 2021. Bankruptcy was declared on
March 19, 2021
Nárok sa uplatňuje v konkurze podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky - zákona číslo
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len ZKR/. Nárok sa uplatňuje na základe prihlášky /§ 28 ods. 1
a),b),c) ZKR/.
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The claim is filed in bankruptcy according to the legal laww order valid in the territory of the Slovak
Republic - Act No. 7/2005 Z.z.. on Bankruptcy and Restructuring /hereinafter ZKR/. The claim is based on
the application /§ 28 ZKR/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
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).
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 - JUDr. Jozef Majorán, správca, Ľudovíta Štúra 3, 934 01
Levice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Jozef Majorán, správca,
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court - Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, 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).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other 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 as 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).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy
otherwise the security right is not taken into account (§ 28 sec. 4 BRA).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienene pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the onditional
claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment
of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28
sec. 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo
sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can
be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all
other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
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 IČO a sídlo
veriteľa, b) názov IČO 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 ID and seat of the creditor, b) name and ID 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).
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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 (§ 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 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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

94

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

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).
Tento oznam 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 Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
JUDr, Jozef Majorán, správca dlžníka / bankruptcy truste
Kontaktné údaje / Contact information :
Kancelária správcu/Bankruptcy Trustee Office: Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, Slovenská republika/Slovak
Republic
Telefón / Phone : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K014159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: István Semsei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 398/15, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/2/2021 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/2/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka István Semsei, nar. 12.10.1990, bytom: Športová 398/15, 946 19 Číčov (ďalej tiež ako "dlžník")
týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR")
zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady
konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 19.03.2021
JUDr. Marián Dobiš, správca
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K014160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Szmolková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 183, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/289/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/289/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 23OdK/289/2020 S 1235

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
majetku dlžníka Ildikó Szmolková, nar. 17.9.1971, bytom 935 75 Ipeľský Sokolec 183, podnikajúci pod
obchodným menom: Ildikó Gubišová, s miestom podnikania 935 75 Ipeľský Sokolec 329, IČO: 44 460 686, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.09.2012, vyhlásil v zmysle § 167n ods. 1 druhá veta, § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

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

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 2729
Obec: Ipeľský Sokolec
Štát:
Názov katastrálneho územia: Ipeľský Sokolec

SR

Číslo LV: 1712
Parcelné číslo reg. C: 2113/2
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/24
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 102,34 EUR

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

Dňa 18.3.2021 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v I. kole ponukového konania
na predaj majetku dlžníka.
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Správkyňa dlžníka Mgr. Henrieta Slavkovská otvorila dňa 19.3.2021 o 10.00 hod. obálku s ponukou:
obálka, doručená dňa 10.3.2021 od odosielateľa Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava v zalepenej
obálke s výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE súbor majetku Ildikó Szmolková – NEOTVÁRAŤ“ označila
ako Ponuka č. 1, v ktorej sa nachádzali všetky požadované listiny, záujemca splnil všetky požadované náležitosti
ponuky a v určenej lehote zaplatil celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu v prospech účtu č.: SK14 1111
0000 0016 4623 4003, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice.
Správkyňa skonštatovala, že záujemca splnil podmienky ponukového konania.
Ponuka č. 1 obsahovala ponúkanú kúpnu cenu vo výške 121.- eur.
Najvyššia ponuka na kúpu predmetu kúpy je ponuka č. 1, s týmto záujemcom správca uzatvorí kúpnu
zmluvu na prevod majetku dlžníka, na ktorý bolo vyhlásené toto ponukové konanie, v prípade, že žiadna
oprávnená osoba podľa § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení nevyužije
svoje právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty.

V Leviciach dňa 19.3.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská
správca dlžníka

K014161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29. augusta 14/5, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1989
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/146/2020 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/146/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Roman Horváth, nar. 20.03.1989, trvalý pobyt Ul. 29. augusta 14/5,
934 01 Levice, oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), že 16.03.2021 po
základnej prihlasovacej lehote bola správcovi doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598 v sume 8.666,23 EUR. Pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 ZKR.

K014162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferusz Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/262/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/262/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Karol Ferusz, nar. 12.12.1964, bytom Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké
Kosihy, konštatuje, že ukončil II. kolo ponukového konania vyhláseného v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka zapísaný do súpisu, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 1.
Vyhlásenie ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 42/2020 zo dňa 03.03.2021.
V stanovenej lehote správca neobdržal žiadnu ponuku, ponukové konanie teda skončilo neúspešne.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K014163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferusz Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/262/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/262/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Karol Ferusz, nar. 12.12.1964, bytom Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké
Kosihy, v súlade s ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje III. kolo ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 1.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuky sa podávajú písomne v listinnej forme na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ladislav Barát, Školská
3, 949 01 Nitra, v zapečatenej obálke s označením „FERUSZ - ponukové konanie neotvárať“ v lehote do
07.04.2021, a to do 10:00 hodiny posledného dňa lehoty. Na ponuky, ktoré budú pre nedostatočné alebo
nesprávne označenie obálky otvorené správca neprihliada. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas sa
nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie na pošte pred uplynutím stanovenej
lehoty. Zmeškanie lehoty na predkladanie ponúk nemožno odpustiť. Na ponuky, ktoré nebudú doručené
včas správca neprihliada.
2. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky správca neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať:
o Označenie majetku, na ktorý sa jeho ponuka vzťahuje.
o Návrh cenovej ponuky (kúpnu cenu) za predmet speňažovania.
o Doklad o zaplatení zábezpeky.
o Označenie záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca právnickou osobou.
o Číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zábezpeka, v prípade jeho neúspechu vo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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verejnom ponukovom konaní.
4. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať čo i len jednu z náležitostí podľa bodu 3 správca neprihliada.
5. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet správcu
IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499 6173, BIC: TATRSKBX, pod variabilným symbolom: 292622020.
Zloženie zábezpeky je možné výlučne bezhotovostne. Zábezpeka musí byť uhradená záujemcom
v prospech účtu správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zábezpeka sa považuje za
uhradenú v okamihu, v ktorom bola v plnej výške pripísaná v prospech účtu správcu. Na ponuku, kde
nebude záujemcom zložená zábezpeka riadne a včas správca neprihliada.
6. Otváranie obálok s ponukami vykoná správca bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení obálok skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční
v lehote päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Dňom nasledujúcim po
zverejnení vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku sa ponukové konanie končí.
7. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle týchto podmienok
ponukového konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Neprimerane nízku ponuku je
správca oprávnený odmietnuť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb
správcu.
8. Právo víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že žiadna z
oprávnených osôb nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZoKR. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4 ZoKR uplatní právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty riadne a včas, víťazovi ponukového konania správca vráti zloženú zábezpeku
v lehote desať pracovných dní odo dňa uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
oprávnenou osobou.
9. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku v lehote desať pracovných dní odo dňa
zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zábezpeka zložená víťazom
ponukového konania sa v plnej výške započíta na úhradu kúpnej ceny.
10. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná je povinný uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu v lehote šesťdesiat dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
11. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako víťazná a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom,
zložená zábezpeka vo výške 20 % predstavuje pokutu v prospech konkurznej podstaty za porušenie
podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V takom prípade je správca
záujemcovi povinný vrátiť len 80 % sumy zloženej zábezpeky.
12. Účasťou v ponukovom konaní záujemca súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K014164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54, 935 75
Kubáňovo, konštatuje, že ukončil II. kolo ponukového konania vyhláseného v súlade s § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka zapísaný do súpisu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 2.
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Vyhlásenie ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 42/2021 zo dňa 03.03.2021.
V stanovenej lehote správca neobdržal žiadnu ponuku, ponukové konanie teda skončilo neúspešne.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K014165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54, 935 75
Kubáňovo, konštatuje, že ukončil II. kolo ponukového konania vyhláseného v súlade s § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka zapísaný do súpisu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 1.
Vyhlásenie ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 42/2021 zo dňa 03.03.2021.
V stanovenej lehote správca neobdržal žiadnu ponuku, ponukové konanie teda skončilo neúspešne.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K014166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54, 935 75
Kubáňovo, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje III. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku (vozidla)
zapísaného do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 2.
Podmienky ponukového konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Ponuky sa podávajú písomne v listinnej forme na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ladislav Barát, Školská
3, 949 01 Nitra, v zapečatenej obálke s označením „ŠEDIVÝ - ponukové konanie neotvárať“ v lehote do
07.04.2021, a to do 10:00 hodiny posledného dňa lehoty. Na ponuky, ktoré budú pre nedostatočné alebo
nesprávne označenie obálky otvorené správca neprihliada. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas sa
nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie na pošte pred uplynutím stanovenej
lehoty. Zmeškanie lehoty na predkladanie ponúk nemožno odpustiť. Na ponuky, ktoré nebudú doručené
včas správca neprihliada.
2. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky správca neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať:
o Označenie majetku, na ktorý sa jeho ponuka vzťahuje.
o Návrh cenovej ponuky (kúpnu cenu) za predmet speňažovania.
o Doklad o zaplatení zábezpeky.
o Označenie záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca právnickou osobou.
o Číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zábezpeka, v prípade jeho neúspechu vo
verejnom ponukovom konaní.
4. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať čo i len jednu z náležitostí podľa bodu 3 správca neprihliada.
5. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet správcu
IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499 6173, BIC: TATRSKBX, pod variabilným symbolom: 3024222020.
Zloženie zábezpeky je možné výlučne bezhotovostne. Zábezpeka musí byť uhradená záujemcom
v prospech účtu správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zábezpeka sa považuje za
uhradenú v okamihu, v ktorom bola v plnej výške pripísaná v prospech účtu správcu. Na ponuku, kde
nebude záujemcom zložená zábezpeka riadne a včas správca neprihliada.
6. Otváranie obálok s ponukami vykoná správca bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení obálok skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční
v lehote päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Dňom nasledujúcim po
zverejnení vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku sa ponukové konanie končí.
7. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle týchto podmienok
ponukového konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Neprimerane nízku ponuku je
správca oprávnený odmietnuť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb
správcu.
8. Právo víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že žiadna z
oprávnených osôb nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZoKR. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4 ZoKR uplatní právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty riadne a včas, víťazovi ponukového konania správca vráti zloženú zábezpeku
v lehote desať pracovných dní odo dňa uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
oprávnenou osobou.
9. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku v lehote desať pracovných dní odo dňa
zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zábezpeka zložená víťazom
ponukového konania sa v plnej výške započíta na úhradu kúpnej ceny.
10. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná je povinný uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu v lehote šesťdesiat dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
11. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako víťazná a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom,
zložená zábezpeka vo výške 20 % predstavuje pokutu v prospech konkurznej podstaty za porušenie
podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V takom prípade je správca
záujemcovi povinný vrátiť len 80 % sumy zloženej zábezpeky.
12. Účasťou v ponukovom konaní záujemca súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania.

Mgr. Ladislav Barát, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54, 935 75
Kubáňovo, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje III. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku (vozidla)
zapísaného do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 pod por. č. 1.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuky sa podávajú písomne v listinnej forme na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ladislav Barát, Školská
3, 949 01 Nitra, v zapečatenej obálke s označením „ŠEDIVÝ - ponukové konanie neotvárať“ v lehote do
07.04.2021, a to do 10:00 hodiny posledného dňa lehoty. Na ponuky, ktoré budú pre nedostatočné alebo
nesprávne označenie obálky otvorené správca neprihliada. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas sa
nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie na pošte pred uplynutím stanovenej
lehoty. Zmeškanie lehoty na predkladanie ponúk nemožno odpustiť. Na ponuky, ktoré nebudú doručené
včas správca neprihliada.
2. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky správca neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať:
o Označenie majetku, na ktorý sa jeho ponuka vzťahuje.
o Návrh cenovej ponuky (kúpnu cenu) za predmet speňažovania.
o Doklad o zaplatení zábezpeky.
o Označenie záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo alebo e-mail, ak je
záujemca právnickou osobou.
o Číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zábezpeka, v prípade jeho neúspechu vo
verejnom ponukovom konaní.
4. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať čo i len jednu z náležitostí podľa bodu 3 správca neprihliada.
5. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet správcu
IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499 6173, BIC: TATRSKBX, pod variabilným symbolom: 3024222020.
Zloženie zábezpeky je možné výlučne bezhotovostne. Zábezpeka musí byť uhradená záujemcom
v prospech účtu správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zábezpeka sa považuje za
uhradenú v okamihu, v ktorom bola v plnej výške pripísaná v prospech účtu správcu. Na ponuku, kde
nebude záujemcom zložená zábezpeka riadne a včas správca neprihliada.
6. Otváranie obálok s ponukami vykoná správca bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení obálok skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční
v lehote päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Dňom nasledujúcim po
zverejnení vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku sa ponukové konanie končí.
7. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle týchto podmienok
ponukového konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Neprimerane nízku ponuku je
správca oprávnený odmietnuť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb
správcu.
8. Právo víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že žiadna z
oprávnených osôb nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZoKR. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4 ZoKR uplatní právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty riadne a včas, víťazovi ponukového konania správca vráti zloženú zábezpeku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v lehote desať pracovných dní odo dňa uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
oprávnenou osobou.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku v lehote desať pracovných dní odo dňa
zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zábezpeka zložená víťazom
ponukového konania sa v plnej výške započíta na úhradu kúpnej ceny.
Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná je povinný uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu v lehote šesťdesiat dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako víťazná a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom,
zložená zábezpeka vo výške 20 % predstavuje pokutu v prospech konkurznej podstaty za porušenie
podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V takom prípade je správca
záujemcovi povinný vrátiť len 80 % sumy zloženej zábezpeky.
Účasťou v ponukovom konaní záujemca súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K014168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo
54, 935 75 Kubáňovo, v súlade s ust. § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) v spojení s ust. 167p a nasl. ZoKR vyhlasuje I. kolo ponukového
konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu ako súpisová zložka majetku č. 3 a
nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu ako súpisová zložka majetku č. 4, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 a aktualizovaný zverejnením v Obchodnom vestníku
č. 54/2021 zo dňa 19.03.2021. Majetok sa speňažuje ako súbor vecí.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je povinný doručiť ponuku správcovi písomne, a to buď v listinnej forme v zalepenej obálke
s označením „ŠEDIVÝ - 30OdK/242/2020 – ponukové konanie“ poštou alebo osobne na adresu
kancelárie správcu Mgr. Ladislav Barát, Školská 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika alebo v
elektronickej forme do elektronickej schránky správcu s názvom „Mgr. Ladislav Barát - správca“, číslo
schránky: E0006172337, uri: ico://sk/48485357_00139, pričom predmet elektronickej správy musí byť
označený ako „ŠEDIVÝ - 30OdK/242/2020 – ponukové konanie“.
2. Lehota na doručovanie ponúk končí dňa 07.04.2021 o 15:00 hod.
3. Ponuka musí obsahovať nasledujúce podstatné náležitosti:
a. Označenie predmetu speňažovania, na ktorý sa jeho ponuka vzťahuje, a to najmenej uvedením čísla
súpisovej zložky majetku podľa súpisu;
b. Ponúkanú kúpnu cenu, a to v súhrnnej výške za všetky predmety speňažovania a zároveň za každý
jednotlivý predmet speňažovania samostatne, ak predmet speňažovania tvorí viacero súpisových zložiek
majetku;
c. Doklad o zaplatení zábezpeky;
d. Označenie záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, ak je
iná ako adresa trvalého pobytu, ak je záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo a IČO, ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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záujemca právnickou osobou;
e. Telefónne číslo alebo e-mail záujemcu, ak záujemca nemá aktivovanú na doučovanie elektronickú
schránku;
f. Číslo bankového účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zábezpeka, ak jeho ponuka nebude
vyhodnotená ako víťazná;
g. Vyhlásenie záujemcu, že bezvýhradne súhlasí s týmito podmienkami ponukového konania;
h. Podpis záujemcu resp. osoby oprávnenej konať za záujemcu, ak je ponuka doručovaná v listinnej forme
alebo kvalifikovaný elektronický podpis záujemcu resp. osoby oprávnenej konať za záujemcu, ak je
ponuka doručovaná v elektronickej forme.
4. Záujemca je oprávnený podať do ponukového konania len jednu ponuku, inak je správca oprávnený
všetky jeho ponuky neprihliadať.
5. Správca je oprávnený neprihliadať na ponuku, ktorá nebude doručená včas, nebude obsahovať podstatné
náležitosti podľa bodu 3 týchto podmienok ponukového konania alebo nebude riadne označená podľa
bodu 1 týchto podmienok ponukového konania.
6. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny, a to výlučne
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet správcu IBAN: SK93 1100 0000 0029 1499
6173, BIC: TATRSKBX, pod variabilným symbolom: 302422020. Zábezpeka musí byť záujemcom
uhradená najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 2 týchto podmienok ponukového
konania. Zábezpeka sa považuje za uhradenú v okamihu pripísania peňažných prostriedkov v prospech
bankového účtu správcu. Na ponuku, pri ktorej záujemca neuhradil zábezpeku riadne a včas je správca
oprávnený neprihliadať.
7. Ponuka, na ktorú správca prihliada sa považuje za záväznú odo dňa jej doručenia až do skončenia
ponukového konania. Ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť.
8. Otváranie doručených ponúk a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční v lehote päť pracovných
dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 2 týchto podmienok ponukového
konania. Vyhodnotenie ponukového konania správca bez zbytočného odkladu zverejní v Obchodnom
vestníku. Ponukové konanie sa považuje za skončené deň nasledujúci po dni zverejnenia vyhodnotenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku.
9. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania,
a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ponuku s neprimerane nízkou ponúkanou kúpnou cenou
je správca oprávnený odmietnuť; správca si vyhradzuje právo odmietnuť z dôvodu neprimeranosti
ponúkanej kúpnej ceny všetky ponuky. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne
žreb správcu.
10. Zábezpeka zložená víťazom ponukového konania sa v plnej výške započíta na úhradu kúpnej ceny.
11. Záujemcom, ktorých ponuka nebola vyhodnotená ako víťazná, bola odmietnutá alebo správca na ich
ponuku neprihliada, vráti správca zloženú zábezpeku v plnej výške v lehote desať pracovných dní
skončenia ponukového konania.
12. Právo víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že žiadna z
oprávnených osôb podľa § 167r ods. 4 ZoKR nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty podľa § 167r ods. 2 ZoKR. Ak si oprávnená osoba uplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty riadne a včas, správca vráti víťazovi ponukového konania zloženú zábezpeku v lehote desať
pracovných dní odo dňa uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty oprávnenou osobou.
13. Víťaz ponukového konania je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu, a to v lehote 30 pracovných
dní odo dňa skončenia ponukového konania. Ak víťaz ponukového konania neuzatvorí so správcom
kúpnu zmluvu z dôvodov na strane víťaza ponukového konania, časť zloženej zábezpeky vo výške 20 %
sa považuje za zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti podľa prvej vety tohto bodu; zmluvná pokuta je
príjmom konkurznej podstaty.
14. Všetky náklady a správne poplatky súvisiace s prevodom predmetu speňažovania je povinný znášať víťaz
ponukového konania.
15. Záujemca nemá nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou v ponukovom
konaní.
16. Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
17. Predmet speňažovania sa speňažuje v stave v akom stojí a leží.
18. Záujemca doručením ponuky vyjadruje bezvýhradný súhlas so zverejnením vyhodnotenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku a so zverejnením informácie, že sa záujemca zapojil do ponukového
konania. Záujemca berie na vedomie, že v Obchodnom vestníku bude uvedené jeho meno a priezvisko,
ak je záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno, ak je záujemca právnickou osobou a suma, ktorú
záujemca ponúkol v ponukovom konaní.
19. Záujemca doručením ponuky vyjadruje bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami ponukového konania.
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Mgr. Ladislav Barát, správca

K014169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Rajnoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľové Kostoľany 485, 951 96 Jedľové Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/193/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/193/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka: Ondrej Rajnoha, nar. 02. 02. 1975,
bytom: 951 96 Jedľové Kostoľany 485, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená Prihláška
pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, ktorou si
veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej sume 3 390,94 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 10.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K014170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhászová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 596/12, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1942
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/239/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/239/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Irena Juhászová nar. 11.09.1942, Vajanského 596/12, 943 01 Štúrovo, v
súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na
predaj majetku dlžníka.

VYHLÁSENIE 1. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľná vec patriaca do majetku
konkurznej podstaty pod pr.č. 1, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 245/2020 vydanom dňa
21.12.2020 pod č. K090974:

Kolo: Prvé
p.č. Typ

Popis súpisovej zložky

Súpisová

Dôvod

Dátum
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súpisovej
zložky
1.

Deň vydania: 24.03.2021
hodnota
Eur

Osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen Golf IV 1.4 Benzín (55kw), 5 st.
Hnuteľná vec manuál, r.v. 2002, VIN: WWWZZZ1JZ3D007354, EVČ: NZ629EJ, farba 800,00
červená tmavá, najazdených cca 250 000 km, stav: opotrebované,
nepojazdné, neplatná EK a TK

v zapísania do zaradenia
súpisu
súpisu

do

§ 167h ods. 1 16.12.2020
ZKR

Podmienky 1. kola ponukového konania:

1. Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 29OdK/239/2020 - NEOTVÁRAŤ“

2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty. Oznámenie o vyhlásení ponukového
konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v
Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

3. Adresa na doručovanie ponúk: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra.

4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u
fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a číslo bankového
účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný. Každá ponuka
musí byť podpísaná oprávnenou osobou

5. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkanej súpisovej zložky majetku (800,00 EUR). Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech
bankového účtu správcu vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304
6193 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť :
a) spisovú značku konkurzu: 29OdK/239/2020,
b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.

6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového
konania nebude prihliadať.
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7. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 10 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s
najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.

8. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

9. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

10. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.

11. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0948 232 002 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K014171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šatan Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Majeri 149 / 17, 956 21 Jacovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1983
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/224/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/224/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Emil Šatan, nar. 24.01.1983, Při Majeri 149/17, 956 21 Jacovce, v súlade s
ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na
predaj majetku dlžníka.

VYHLÁSENIE 2. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľná vec patriaca do majetku
konkurznej podstaty pod pr.č. 1, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 236/2020 vydanom dňa
08.12.2020 pod č. K088366:
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Kolo: druhé
p.č. Typ
súpisovej
zložky
1.

Popis súpisovej zložky

Súpisová
hodnota
Eur

Osobné motorové vozidlo zn. PEUGEOT PARTNER Tepee, 1.6 HDI
Hnuteľná vec (80kw), r.v. 2010, VIN: VF37J9HZCAJ674941, EVČ: TO597DT, farba 3900,00
šedá metalíza, najazdených cca 321 000 km, stav: opotrebované,
pojazdné

Dôvod
v zapísania
súpisu

Dátum
do zaradenia
súpisu

do

§ 167h ods. 1 03.12.2020
ZKR

Podmienky 2. kola ponukového konania:

1. Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 27OdK/224/2020 – Peugeot NEOTVÁRAŤ“

2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty. Oznámenie o vyhlásení ponukového
konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v
Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

3. Adresa na doručovanie ponúk: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra.

4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u
fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a číslo bankového
účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný. Každá ponuka
musí byť podpísaná oprávnenou osobou

5. Najnižšia suma cenovej ponuky v 2. kole ponukového konania je minimálne 80% súpisovej hodnoty
ponúkanej súpisovej zložky majetku (3120,00 EUR). Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech
bankového účtu správcu vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304
6193 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť :
a) spisovú značku konkurzu: 27OdK/224/2020,
b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.
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6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového
konania nebude prihliadať.

7. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 10 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s
najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.

8. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

9. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

10. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.

11. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0948 232 002 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K014172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šatan Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Majeri 149 / 17, 956 21 Jacovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1983
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/224/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/224/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Emil Šatan, nar. 24.01.1983, Při Majeri 149/17, 956 21 Jacovce, v súlade s
ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na
predaj majetku dlžníka.
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VYHLÁSENIE 2. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľná vec patriaca do majetku
konkurznej podstaty pod pr.č. 2, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 236/2020 vydanom dňa
08.12.2020 pod č. K088366:

Kolo: Druhé
p.č. Typ
súpisovej
zložky
2.

Popis súpisovej zložky

Súpisová
hodnota
Eur

Príves nákladný zn. BAN, Typ PV-01-A/02N/0750AA, r.v. 2019, VIN:
Hnuteľná vec U5HPV01A0K1000283 EVČ: TO062YH, farba šedá, Rozmer ložnej 530,00
plochy 2050 mm x 1200 mm, najvačšia prípustná hmotnosť 750 kg

Dôvod
v zapísania
súpisu

Dátum
do zaradenia
súpisu

do

§ 167h ods. 1 03.122020
ZKR

Podmienky 2. kola ponukového konania:

1. Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 27OdK/224/2020 – Vozík NEOTVÁRAŤ“

2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty. Oznámenie o vyhlásení ponukového
konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v
Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

3. Adresa na doručovanie ponúk: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra.

4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u
fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a číslo bankového
účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný. Každá ponuka
musí byť podpísaná oprávnenou osobou

5. Najnižšia suma cenovej ponuky v 2. kole ponukového konania je minimálne 80% súpisovej hodnoty
ponúkanej súpisovej zložky majetku (424,00 EUR). Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankového účtu správcu vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304
6193 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť :
a) spisovú značku konkurzu: 27OdK/224/2020,
b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.

6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového
konania nebude prihliadať.

7. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 10 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s
najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.

8. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

9. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

10. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.

11. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0948 232 002 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K014173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Muharová Bianka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ,, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1990
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/286/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/286/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Bianka Muharová, nar. 05.01.1990, 945 01 Komárno, týmto v súlade s
ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na
predaj majetku dlžníka:
VYHLÁSENIE 1. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Kolo: Prvé

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je iná majetková hodnota (obchodný podiel)
patriaci do majetku konkurznej podstaty pod pr.č. 1, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 34/2021
vydanom dňa 19.02.2021 pod č. K008682, a to:

p.č Typ
súpisovej
zložky
1. Iná
majetková
hodnota

Popis súpisovej zložky

Súpisová
hodnota
Eur

Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti ITech Solutions s.r.o., so
sídlom Železničná 4, 945 01 Komárno, IČO: 50 416 626, zapísanej v 5 000,00
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele Sro, vo vložke č.
41216/N, o veľkosti 100 % základného imania

Dôvod
v zapísania
súpisu

Dátum
do zaradenia
súpisu

do

§ 167h ods. 1 16.02.2021
ZKR

Podmienky 1. kola ponukového konania:

·

Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 28OdK/286/2020 - NEOTVÁRAŤ“

·

Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty. Oznámenie o vyhlásení ponukového
konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v
Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

·

Adresa na doručovanie ponúk: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom Mostná
13, 949 01 Nitra.

·

Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny v eurách, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra, u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu. Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu
cenu a číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude
úspešný. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou

·

Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúkanej súpisovej zložky majetku (5000,00 Eur). Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech
bankového účtu správcu vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304
6193 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť:
a) spisovú značku konkurzu: 28OdK/286/2020,
b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.

·

Písomná ponuka musí obsahovať prehlásenie záujemcu, že sa zaväzuje znášať všetky náklady – súdne
poplatky a všetky ostatné náklady súvisiace s postúpením obchodného podielu.

·

Písomná ponuka musí obsahovať záväzok, že záujemca bez ďalšieho sa stotožňuje a berie na vedomie
všetky súvisiace skutočnosti. Pod súvisiace skutočnosti patrí :
o správca neručí za stav spoločností a ich bonitu,
o správca nie je povinný zadovážiť akékoľvek iné doklady k obchodnej spoločnosti, tieto si zadováži
prípadný záujemca sám a na vlastné náklady,
o správca v súvislosti s prevodom nemá okrem vypracovania Zmluvy o prevode obchodného
podielu, zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, návrhu na zápis do Obchodného registra
a zadováženia zákonom predpokladaných súhlasov k prevodu žiadne iné povinnosti,
o v prípade, ak nebude z akýchkoľvek dôvodov možné vykonať prevod obchodného
podielu, správca vráti záujemcovi finančné sumy, ktoré záujemca zložil na správcovský účet bez
zbytočného odkladu.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený vyššie. V prípade, ak predložená záväzná ponuka nebude
obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového konania
nebude prihliadať.

·

·

Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 10 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s
najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam

·

Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

·

záujemca ktorý bude úspešný, je povinný sa dostaviť do kancelárie správcu po vzájomnej dohode za
účelom vykonania úkonov potrebných na úspešný prevod obchodného podielu. Ak záujemca nebude
vykonávať súčinnosť a nedostaví sa ani v ďalšej lehote, považuje sa toto ponukové konanie za zmarené.

·

V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

·

Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.
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·

Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu.

·

Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0948 232 002 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K014174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 120 / 0, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 554 111
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE 2. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca úpadcu MADLENIAK – drevovýroba, s.r.o., IČO: 36 554 111, so sídlom Robotnícka
120, 946 56 Dulovce, týmto v súlade so zaväzným pokynom příslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 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“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len
„VPK“) na podávanie záväzných cenových ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len
„ponuka“) predmetom ktorého je nasledovný majetok úpadcu, tj. hnutelná vec (motorové vozidlo)

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľná vec (motorové vozidlo) zapísané
v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra - leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, IČO: 31 326 552, pod pr.č. 1, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 180/2020 vydanom dňa
18.09.2020 pod č. K069795, a to:

Hnuteľná vec – motorové vozidlo
p.č. Druh
Popis

1.

Rok
Stav
výroby

Motorové vozidlo zn. Audi A6, 3.0 TDi
Quattro,
150
kw,
VIN:
Hnuteľná WAUZZZ4G0EN162226, EVČ: KN999ET, 2014

Primeraný
veku

Súpisová Dôvod
Deň
Miesto kde sa
hodnota v zapísania do zapísania do vec nachádza
EUR
súpisu
súpisu
Majetok podľa
§67 ods. 1
Robotnícka
a 17 000,00 písm a). ZKR 14.09.2020 120,
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Farba Biela, počet najazdených km: 181
366 km, neplatná STK a EK

najazdeným
km

Deň vydania: 24.03.2021
945
Dulovce

56

(ďalej len „predmet speňaženia“)

Podmienky VPK

Spôsob podávania ponúk: záujemcovia doručia svoje návrhy v písomnej forme v zalepenej neprehliadnej obálke
opatrenej označením VPK – AUDI - 2.KOLO KONKURZ 31K/3/2020 - NEOTVÁRAŤ“ osobne do kancelárie
správcu, alebo poštou na adresu kancelárie správcu: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra

Lehota na podávanie ponúk: 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, do
15:00 hod. posledného dňa lehoty. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9
ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Návrh musí byť písomný, v slovenskom jazyku a musí obsahovať nasledovné:
a. názov, sídlo, IČO a výpis z obcodného registra nie starśí ako jeden mesiac záujemcu ( ak ide o právnickú
osobu)
b. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, prípadne obchodné meno, miesto
podnikania, IČO a výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac záujemcu ( ak ide
o fyzickú osobu, prípadne fyzickú osobu – podnikateľa)
c. telefonický a e-mailový kontakt záujemcu
d. presné označenie predmetu speňaženia, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e. návrh kúpnej ceny v eurách s DPH (úpadca je platcom DPH)
f. doklad o poukazaní finančnej zálohy vo výške minimálne vo výške 30% z ponúkanej kúpnej ceny za
odpredaj predmetu speňaženia v rámci VPK na bankový účet úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.,
IBAN: SK25 0900 0000 0050 7284 3085
g. oznámenie čísla účtu, na ktorý ma byť vratená poukázaná finančná záloha, ak ponuka záujemca nebude
vyhodnotená ako najvýhodnejšia
h. dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za záujemcu
i. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi
j. čestné prehlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami 2. kola verejného ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie ním
zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že ním
predložená záväzná cenová ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia
a tento záujemca by v lehote určenej správcom, avšak nie kratšej ako 7 pracovných dní nedoplatil
ponúkanú kúpnu cenu a neuzavriel kúpnu zmluvu so správcom
V prípade, ak bude záujemcom zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady preložené do slovenského
jazyka súdnym znalcom (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
Ak je záujemca zastúpený inou osobou na zákalde plnomocenstva je nevyhnutné doložiť úradne overené
plnomocenstvo.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zložená finančná záloha vo výške minimálne 30 % z ponúkanej
kúpnej ceny za odpredaj predmetu speňaženia v rámci VPK, pričom táto záloha musí byť pripísaná na
účte úpadcu vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s., číslo účtu IBAN: SK25 0900 0000 0050 7284 3085
najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod. V prípade záujemcu, ktorý bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhodnotený ako víťaž VPK sa táto záloha započita na kúpnu cenu.
Najnižšia akceptovaná ponuka bez potreby ďalšieho schválenia príslušného orgánu za odpredaj predmetu
speňaženia v rámci VPK je minimálne 60% súpisovej hodnoty predmetu speňaženia (10.200,00 Eur s
DPH). (iné ponuky doručené správcovi za odpredaj predmetu speňaženia búdu podliehať schváleniu príslušného
orgánu)
Záujemca môže v rámci VPK predložiť iba jednu ponuku, inak sa na jeho ponuky neprihliada.
Po doručení ponuky je ponukou záujemca viazaný a nemôže ju meniť, dopĺňať, odvolať, a ani vziať späť až do
ukončenia VPK.
Na ponuky doručené správcovi po lehote a ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti sa
nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo VPK.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť jednu, alebo všetky ponuky a zrušiť VPK bez udania dôvodu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet speňaženia v rámci VPK. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu. Správca bezodkladne po otvorení obálok zašle
zápisnicu z tohto úkonu príslušnému orgánu za účelom posúdenia primeranosti ponúk záujemcov. Príslušný
orgán zašle správcovi vyjadrenie k primeranosti ponúk v lehote 7 pracovných dní.
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 pracovných dní od obdržania vyjadrenia príslušného orgánu
o primeranosti ponúk, kde vo vyhodnotení správca zároveň výzve víťaza ponukového konania k uzatvoreniu
kúpnej zmluvy. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní bude finančná
záloha započítana na úhradu kúpnej ceny a záujemca je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu a pred
podpisom kúpnej zmluvy uhradiť zvyšok kúpnej ceny a to v lehote určenej správcom, avšak nie kratšej ako 7
pracovných dní.
Vypratanie veci (prevzatie a prepravu predmetu speňaženia) je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje
náklady.
Neúspešnym záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu najneskôr do 30
pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúkna na číslo účtu uvedené v ponuke s oznámením, že
v ponukovom konaní neboli vybraní. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia výšky ponúkanej
ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy, alebo nezloží doplatok kúpnej ceny v termíne
určenom správcom.
Predmet kúpy sa predáva v stave ako stojí a leží.
Obhliadky predmetu speňaženia je možné vykonať v termínoch dohodnutých so správcom na tel. č. 0948 232 002

Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 0948 232 002, alebo email: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K014175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hargašová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 106 / 55, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1989
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/163/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/163/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Erika Hargašová, nar. 19.03.1989, trvale bytom Okružná 106/55, 022 04
Čadca (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.
1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je hnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý je zapísaný do
súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec: Audi A4, EČ: CA141BI, VIN: WAUZZZ8DZSA125900, rok výroby 1995, farba: modrá metalíza
tmavá, stav vozidla: nepojazdné; súpisová hodnota: 400,- Eur;
2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
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
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., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ Ponukové konanie Erika Hargašová“.

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

K014176
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Marian Kabatiar, nar.
05. 04. 1963, bytom obed Dolná Tižina, 013 04 Dolná Tižina (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Žilina, č. k. 10OdK/9/2021 zo dňa 08. 03. 2021 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 15. 03. 2021. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz Úpadcu.
According to
theDirectionoftheEuropeanCouncil
No. 1346/2000
dated 29th
ofMay 2000,
asthebankruptcytrusteeofthedebtor, I am obligated to informyouthatwiththeresolutionoftheDistrictCourt in
Žilina No. 10OdK/9/2021 dated 08th ofMarch 2021bankruptcyprocedurewasdeclared on theDebtor – Marian
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kabatiar, born 05th. ofApril 1963, withitsregisteredoffice: Dolná Tižina, 013 04
Dolná
Tižina(hereinafteronlyas „theDebtor”).ThisresolutionoftheDistrictCourt in Žilina waspublished on 15th
ofMarch 2021. Thebankruptcyprocedurewasdeclaredasofthisdate.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika a
v jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská
republika, k číslu konania 10OdK/9/2021. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa; meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu; právny dôvod vzniku pohľadávky;
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty; celková suma pohľadávky (rozdelí sa na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku); podpis. 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.
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and RestructuringAct (hereinafteronlyas „the BRA”)
thecreditorsofthedebtorhave
to
lodgetheirclaims
in
a basictimeperiodof
45
daysbeginningwiththedeclarationofthebankruptcyprocedure in oneoriginal to thebankruptcytrustee to
theaddress: Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika
and in oneoriginal to the Okresný súd Žilina (DistrictCourt Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak
Republic,
to
the
No.
10OdK/9/2021.
Shouldcreditor
serve
theapplication
on
trusteeafterperiodspecifiedherein, theapplicationshallbetakenintoconsideration, suchcreditor, however,
maynotvote
and
exerciseanyotherrightspertaining
to
registeredreceivable.
Theright
to
proportionalsatisfactionofthecreditorshallnotbetouched;
hecanbesatisfiedonlyfromthegainsputintotheschedulefromthegeneralproperty,
whoseaim
to
puttogetherwaspublished
in
theBusinessJournalafterthedeliveryoftheapplication
to
thetrustee.
Theapplicationmustbesubmitted
on
a
pre-printedform
and
mustincludebasicrequirements;
otherwiseitwillnotbetakenintoconsideration. Thebasicrequirementsoftheapplication are: name, surname
and residence or name and seatofthecreditor; name, surname and residence or name and
seatofthebankrupt;
thelegalreasonoftheestablishmentoftheclaim;
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty; totalsumoftheclaim (shallbedivided in theapplication in
theprincipal
and
fixtures,
wherebythefixturesshallbedivided
in
theapplicationaccording
to
thelegalreasonoftheestablishment); signature. Theclaimshallbealleged in Euros. Iftheclaimisnotalleged in
Euros, thesumoftheclaimshallbestated by thetrustee by theconversionaccording to theexchange rate
determined and published on thedayofbankruptcydeclaration by theEuropeanCentral Bank or National
Bank of Slovakia. Iftheclaimisalleged in currency, whosereferenceexchange rate isnotstated or published
by theEuropeanCentral Bank or by theNational Bank of Slovakia, thesumoftheclaimshallbedetermined by
thetrusteewithprofessionalcare.
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. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Ifitisanassuredclaim, alsothesecurityrightmustbe duly and on timealleged in theapplicationdelivered to
thetrustee in thebasicregistrationperiodwithin 45 daysfromdeclaringthebankruptcy, otherwiseitwilllapse.
Foreachassuredclaimoneapplicationmustbesubmittedwithstatingtheassuredsum, type, order, subject and
legalreasonofestablishmentofthesecurityright.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Alsothefutureclaim
or
claimcanbealleged
by
theapplication,
whoseestablishmentisbound
thefulfilmentofthecondition
(hereinafteronlyas
„conditionalclaim”);
therightsconnected
theconditionalclaimistheconditionalcreditorentitled
to
allegeonlythenasheproves
thetrusteetheestablishmentoftheconditionalclaim
theapplicationofconditionalclaimmustbestatedalsothefact
on
whichbasistheclaimshouldarise
thecondition, fromwhichtheestablishmentoftheclaimdepends.

to
to
to
In
or

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. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada,
má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila,
pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí
až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.
In thebankruptcyalsothecreditorallegeshisclaim by theapplication, who has theclaimtowardsother person
asthebankrupt,
ifitisassured
by
thesecurityrightreferring
to
thepropertyofthebankrupt.
Suchcreditorcanbesatisfied in thebankruptcyonlyfromthegainsacquired by encashingtheproperty,
whichensureshisclaim, wherebytherights to voteatthemeetingofthecreditorscanexerciseonly in thatextent,
in whichhisclaimwillbeprobablysatisfiedfromtheproperty, by whichitisassured. Ifsuchcreditordoesnot
register hisassuredclaim in thebasicregistrationperiod, hissecurityrightwillnotbetakenintoconsideration in
thebankruptcy,
buthe
has
therightagainsttheaffectedproperty
to
handing
over
that,
whattheaffectedproperty
in
thisconsequencewasenriched,
wherebysuchrightcanbeallegedagainstaffectedpropertyasclaimagainstproperty,
whichwillbesatisfiedaftersatisfyingallotherclaimsagainstthisproperty.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
To
theclaimshallbeattachedthedocuments,
which
prove
thestatedfacts.
Thecreditor,
whoistheaccountingunit, determines in theapplication a statement, ifheaccountstheclaim in
theaccountancy, in whichextent, or possiblereasons, whyhedoesnotaccountstheclaim in theaccountancy.
To theapplicationofnon-monetaryclaimmustbeattachedan expert report determiningthesumofthenonmonetaryclaim, otherwisetheapplicationwillnotbetakenintoconsideration.
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.
Thecreditor, whodoesnothavetheresidence or seat or affiliationofthecompany in the Slovak republic,
isobliged to determinehisrepresentativewithresidence or seat in the Slovak republicfordelivering and to
announcethedeterminationoftherepresentative to thetrustee, otherwisethedocumentswillbedeliveredonly
by publishingthem in theBusinessJournal.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike.
Thisinformationisdesignedforcreditors,
whoseplaceofresidence
othermemberstatesoftheEuropenUnionthan in the Slovak Republic.
Mgr. Andrea Buricová

or

registeredseatis

v Dolnom Kubíne, dňa 16. 03. 2021
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K014177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačan Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhorská Ves 35, 032 03 Uhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdS/7/2020 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdS/7/2020
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

OZNAM O ZOSTAVENÍ NÁVRHU SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Milan Pačan, nar.
13.02.1977, trvale bytom Uhorská Ves 35, 032 03 Uhorská Ves, do 31.03.2012 podnikajúci pod obchodným
menom Milan Pačan, s miestom podnikania Vrbická 4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 227 060 /ďalej
len ako aj „Dlžník“/, týmto, v súlade s ust. § 168d ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len ako aj „ZKR“/, oznamujem, že v konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1OdS/7/2020, som zostavil návrh splátkového kalendára.
Navrhované percento uspokojenia nezabezpečených veriteľov je: 100 %.

Poučenie správcu pre veriteľov:
Podľa § 168d ods. 1 posledná veta ZKR Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu
splátkového kalendára.
Podľa § 168d ods. 2 ZKR Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu
do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží
návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je
to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť
návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov.

V Žiline dňa 15.03.2021
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K014178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ottó Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 4742/23, 036 01 Martin-Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/127/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/127/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
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JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Ottó Kovács, nar.23.06.1952, bytom Timravy
4742/23, 036 01 Martin - Podháj 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) oznamuje, že po splnení rozvrhu
výťažku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ottó Kovács, nar.23.06.1952, bytom Timravy 4742/23, 036 01
Martin - Podháj končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ottó Kovács,nar.23.06.1952,
bytom Timravy 4742/23, 036 01 Martin - Podháj v zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K014179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Rojík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 335/84, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/133/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Rojík, nar.08.06.1967, trvale bytom SNP
335/84, 013 05 Belá 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) oznamuje, že po splnení rozvrhu
výťažku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ján Rojík, nar.08.06.1967, trvale bytom SNP 335/84, 013 05
Belá končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ján Rojík, trvale bytom SNP
335/84, 013 05 Belá v zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K014180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Šmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Bernoláka 2181/52, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/44/2018 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/44/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Správca dlžníka: Milan Šmárik, nar.: 20.10.1962, bytom A. Bernoláka 2181/ 52, 010 01 Žilina, do 07.06.2016
podnikajúci pod obchodným menom Milan Šmárik, s miestom podnikania Hlinská 11, 010 01 Žilina, IČO:
34220631 podľa ust. § 167p z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácie v znení zmien a doplnení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“),
vyhlasuje
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III. kolo verejného ponukového konania na podávanie ponúk na kúpu súpisových zložiek majetku dlžníka tak,
ako tieto boli zapísané v Súpise všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý bo zverejnený v OV č. 95/2018 dňa
18.05.2013 pod K034115 a v OV č. 95/2020 dňa 20.05.2020 pod K039612 :
Súpisová zložka č.3
Osobné motorové vozidlo – Značka : TOYOTA , Obchodný názov : AVENSIS 2.2 D-4D LE SD, Typ verzia:
T25/ADT251/ET/, Druh: AA SEDAN, Farba: Šedá, VIN: SB1BA56L80E096035, Rok výroby: 2009, EČ: ZA950DZ,
technický stav : pojazdný, Osvedčenie o technickej kontrole platnej do 26.6.2019, Osvedčenie o emisnej kontrole
platné do 26.6.2019, najazdené : 392 797 km
Súpisová hodnota : 4 257,00 €

Súpisová zložka č.4 :
REKREAČNÁ CHATA zapísaná v evidencii nehnuteľností vedenej Okres: Bytča, Obec: Bytča,
Katastrálne územie: Mikšová na LV č.680
Spoluvlastnícke podiely pripadajúce na dlžníka vedené na LV č.680 pod por.č. 3 - 1/6-ový podiel a por.č. 5 –
1/3-ový podiel
Súpisová hodnota oboch spoluvlastníckych podielov : 4 050,00 €

Súpisová zložka č.5
40% obchodný podiel v spoločnosti Montáž CS, s.r.o., so sídlom: Kamenná 14, 010 01 Žilina, IČO:
46 758 071 tak, ako je táto spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka
číslo:57203/L
Súpisová hodnota : 3 000,00 €

I. Podmienky verejného ponukového konania
1. V III. verejnom ponukovom konaní sa výška minimálnej ponúkanej ceny neurčuje, nesmie byť však
nulová.
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní podať prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE 3OdK/44/2018 S 568 - NEOTVÁRAŤ“.
3. Záväzná ponuka záujemcu musí byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní, od zverejnenia
vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota sa začne počítať nasledujúcim dňom po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového kola, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky ostatné jeho podané ponuky neprihliada.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a.) riadnu identifikáciu súpisovej zložky majetku, ktorá musí byť zhodná s označením tej-ktorej súpisovej zložky,
tak ako sú tieto identifikované v tomto zverejnení,
b.)

návrh ponúkanej kúpnej ceny,
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c.)
presné a úplne označenie záujemcu - doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál
alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z príslušného
registra, alebo živnostenského registra, či iného registra, ktoré nie sú staršie ako 1 mesiac s označením
obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov záujemca uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu OP,
d.) zahraničný záujemca uvedie adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania
nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky. Všetci záujemcovia uvedú aj e-mailovú adresu na účely
možnosti elektronickej komunikácie,
e.) záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom, alebo osobou (osobami), ktorí za záujemcu
konajú (platné podanie štatutárnym orgánom), alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne
udeleného splnomocnenia, v takomto prípade originálne a úradne overené splnomocnenie je povinnou prílohou
záväznej ponuky,
f.)

doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku na kúpnu cenu,

g.) označenie bankového účtu na ktorý správca v prípade, že záväzná ponuka záujemcu bude vyhodnotená
ako neúspešná, vráti správca záujemcovi ním uhradenú zábezpeku.
5.
účastníci ponukového konania sú povinní uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu na bankový účet správy
konkurznej podstaty číslo SK20 0200 0000 0029 5591 5798 vedený v VÚB banke, a.s. vo výške 100%
ponúkanej kúpnej ceny záujemcom. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú najneskôr v poslednom
dni určenom na doručovanie ponúk,
6.
v prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto zábezpeka započíta z
kúpnou cenou,
7.
víťazom sa stane záujemca, ktorý splní všetky formálne podmienky VPK a navyše poskytne najvyššiu
ponúkanú kúpnu cenu. Správca v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk na e-mailovú adresu záujemcu, ak
túto záujemca neuvedie v ponuke, tak písomne upovedomí úspešného záujemcu o výsledku vyhodnotenia ponúk
a vyzve záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote správcom,
8.
podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie písomnej ponuky záujemcu prostredníctvom
Slovenskej pošty a.s. a včasné poukázanie zábezpeky na účet správy konkurznej podstaty. Záväznú
ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov, alebo údajov, má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. V prípade, ak dôjde k
stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších navrhovaných kúpnych cien viacerých záujemcov, rozhodne žreb
správcu,
9.
v prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote stanovenej správcom správca nebude ďalej na
tohto záujemcu prihliadať a správcovi vznikne nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30% ponúkanej kúpnej ceny,
ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty tým, že správca zmluvnú pokutu započíta zo zloženej zábezpeky
záujemcom. Zaslanie záväznej písomnej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas záujemcu
so zmluvnou pokutou, ako aj s jej započítaním voči zloženej zábezpeke,
10.

neúspešným záujemcom správca vráti nimi zložené zábezpeky.

II.

Podstatné podmienky verejného ponukového konania:

a.)

ponúkaná kúpna cena nesmie byť nulová,

b.)

predmet kúpy sa predáva „tak ako tento stojí a leží“,

c.)

všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva a prevzatím predmetu kúpy znáša kupujúci.

III.

Termín a miesto otvárania obálok

Správca v lehote do 10 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk zrealizuje otváranie ponúk - obálok v
kancelárii správcu.
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Vyhodnotenie ponúk

Po otvorení ponúk - obálok správca vyhodnotí predložené záväzné ponuky najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania
ponúk.

JUDr. Alena Balážová - správca

K014181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurtová Lesja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichardova 2803/15, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/144/2020/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/144/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Lesja Hurtová, nar. 12.11.1976, trvale bytom
Lichardova 2803/15, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Lesya Hurtová, s miestom podnikania
Petzvalova 3384/18, 010 15 Žilina, IČO: 46 768 157, korešpondenčná adresa: Tomáša Ružičku 7/23, 010 01
Žilina, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku konkurznej
podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a zapísaný do súpisu:
• žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku dňa 17.03.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K014182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOPLAST, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 694 886
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K 33/2013 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 33/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VI. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Správca úpadcu: KOPLAST, výrobné družstvo, so sídlom 038 46 Horná Štubňa 436, IČO: 00 694 886 (ďalej
len ako „úpadca“), týmto
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vyhlasuje
v súlade so záväzným pokynom oddeleného veriteľa zo dňa 18.12.2018 a § 92 ods.1 písm. d) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VI.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku - hnuteľných vecí zapísaných v Súpise oddelenej
podstaty úpadcu.
Súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV č. 97/2014 dňa 23. 5.2014, pod K009759
s opravou pisárskej chyby zverejnenej v č. OV 136/2014 zo dňa 17.07.2014, pod K013699 a výmazu súpisových
zložiek tak, ako to bolo uvedené vo zverejnení v OV č. 153/2014 dňa 11.08. 2014 pod K015381.
V VI. verejnom ponukovom konaní na predaj hnuteľného majetku zapísaného v Súpise oddelenej podstaty
ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako 20% súpisovej hodnoty tej-ktorej súpisovej zložky zapísanej
v Súpise oddelenej podstaty :
Deň zariadenia do súpisu oddelenej podstaty : 30.4.2014
Dôvod zapísania do súpisu : dole uvedený zabezpečený veriteľ písomnými dokladmi doloženými k prihláške preukázal právo oddeleného
veriteľa - záložné právo k všetkým hnuteľným veciam, ktoré sú zapísané v tomto Súpise oddelenej podstaty.
Zabezpečený veriteľ: COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekarenská 10, IČO: 00 168 637, 824 92 Bratislava
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnostiam zo dňa 29.10.2009 na zabezpečenie pohľadávky – úveru
poskytnutého na základe Úverovej zmluvy č.29600145342 zo dňa 29.10.2009, tak ako bolo toto záložné právo k HV zaregistrované v NCRzp,
pod sp. zn. 26164/2009 dňa 10.11.2009 o 09:27:35 hod.
Opis výška zabezpečenej pohľadávky: nesplatený zostatok úveru 17 464,00 Eur + úroky 2 400,00 Eur + úroky
z omeškania 1 204,00 Eur – celkom výška zabezpečenej pohľadávky 21 068 .- Eur
Pohľadávka je evidovaná v zozname pohľadávok správcu pod poradovým číslom : 2 C /8
Poradie zabezpečovacieho práva : prvé
Predmet zabezpečovacieho práva – hnuteľné veci
Poradové číslo súpisovej
Inventárne
Súpisová hodnota
Názov HV
zložky
číslo
súpisovej zložky
8.
Lis výstredníkový LEN 25
655
2 000.-Eur
13.
Striekacia kabína DIKR 40
803
300.-Eur
15.
Kompresor Sprint 050
523
8 000.- Eur
17.
WAP DX 860
130
3 000.-Eur
18.
Ohňovzdorný lis L050
531
3 942.-Eur
20.
Ohňovzdorný lis LODD 125/3
153
7 000.- Eur
21.
Odmastňovacia kabína tech.
102
2 500.- Eur
Škoda Octávia sedan EČV:TR-198AH,
r.výr:2006
VIN:
23.
200601
20 200.- Eur
TMBCA21Z572048871

I. Podmienky verejného ponukového konania
1. Ponuky sú povinný zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKOVÉ
KONANIE – KOPLAST v.d. 4K/33/2013 – NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzná ponuka záujemcu musí byť správcovi doručené v lehote do 20 kalendárnych dní, od zverejnenia
vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota sa začne počítať nasledujúcim dňom po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového kola, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho neskôr podané ponuky neprihliada.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a.)
úplnu identifikáciu súpisovej zložky, ktorá musí byť zhodná s označením tej-ktorej súpisovej zložky tak, ako
tá ktorá označená v tomto zverejnení,
b.)

návrh cenovej ponuky (kúpnej ceny),

c.)
označenie záujemcu - doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby originál alebo overenú
fotokópiu výpisu z obchodného, v prípade zahraničnej právnickej osoby Výpis z príslušného registra, alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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živnostenského registra, či iného registra, ktoré nie sú staršie ako 1 mesiac s označením obchodného mena,
sídla, IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa
fotokópia OP,
d.)
adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky, ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,
e.)
záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom, alebo osobou za ktorú záujemca koná
(štatutárny orgán), alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného splnomocnenia
,originálne úradne overené splnomocnenie je povinnou prílohou záväznej ponuky,
f.)

doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku na kúpnu cenu,

g.)
označenie bankového účtu na ktorý správca v prípade, že záväzná ponuka záujemcu bude vyhodnotená
ako neúspešná, vráti správca záujemcovi ním uhradenú zábezpeku.
4.
Účastníci ponukového konania sú povinní uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu na bankový účet správy
konkurznej podstaty číslo SK65 0200 0000 0029 3687 0299 vedený v VÚB banke, a.s. a to vo výške 100%
ponúkanej kúpnej ceny záujemcom. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú najneskôr v poslednom
dni určenom na doručovanie ponúk.
5.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto zábezpeka započíta
na kúpnu cenu.
6.

Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci všetky podmienky VPK, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

7.
Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu v stanovenej lehote a poukázanie
zábezpeky na účet správy konkurznej podstaty. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie
uvedených dokladov, alebo údajov, má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky ponuky. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch
alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená správcovi skôr.
8.

Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 10 dní od dňa otvorenia ponúk - obálok.

9.
V prípade, ak víťaz ponukového kola neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote stanovenej správcom, má
správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny záujemcom, ktorá sa započíta zo
zloženej zábezpeky záujemcom. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas
záujemcu so zmluvnou pokutou, ako aj s jej započítaním voči zloženej zábezpeke.
10.

Neúspešným záujemcom správca vráti nimi zložené zábezpeky.

11.

Správca má právo odmietnuť ponuku ak ponúkaná kúpna cena bude neprimerane nízka.

12.

Podstatné podmienky ponukového konania:

a.)
správca majetok úpadcu predáva „tak ako tento stojí a leží“ a preto, ale aj z dôvodu hospodárnosti
správca nebude realizovať osobné ohliadky predmetu VPK,
b.)
kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy z miesta jeho uloženia najneskôr do piatich dní odo uzavretia
kúpnej zmluvy, pokiaľ nedôjde k inej dohode medzi správcom a kupujúcim,
c.)

miestom prevzatia predmetu kúpy je sídlo úpadcu: Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa,

d.)

náklady spojené s prevodom vlastníctva a prevzatím predmetu kúpy znáša kupujúci,

e.)
nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia, resp. poškodenia predmetu kúpy prechádza
na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Kupujúci nadobudne vlastníctvo podpísaním kúpnej zmluvy.
II. Minimálna akceptovaná ponuková cena:
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Správca vyhodnotí ponuky, ktoré ponúknu za ponúkaný majetok úpadcu minimálne kúpnu cenu vo výške 20%
zapísaných súpisových hodnôt súpisových zložiek tak, ako sú tieto uvedené v tomto oznámení.
III. Termín a miesto otvárania obálok
Správca v lehote do 10 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk zrealizuje otváranie obálok so záväznými
ponukami záujemcov v kancelárii správcu.

JUDr. Alena Balážová - správca

K014183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plevko Štefan, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 47/85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1957
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/26/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/26/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, vyhlasuje v súlade s ust. § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) I.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, IČO: 424995000015 vo veci dlžníka:
Ing. Štefan Plevko, nar. 12.09.1957, trvale bytom Kukučínova 47/85, 02401 Kysucké Nové Mesto (ďalej aj
ako len „Dlžník“):

I.

Dôvod
zápisu
do
súpisu
majetku

Predmet predaja

Dátum
zápisu
súpisu
majetku

Katastrálne Veľkosť
do Číslo
Druh
Výmera Číslo listu
územie/
podielu
parcely pozemku v m²
vlastníctva
obec/štát
Úpadcu

§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

10264/3

Lesný
324
pozemok

10563

Nesluša

Súpisová
Právny dôvod vzniku/zriadenia
hodnota v
zabezpečovacieho práva
Eur

20/19200 1,00

Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
101448015/2017 zo dňa 28.06.2017
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101738790/2017
zo
dňa
10.08.2017,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
101448015/2017 zo dňa 28.06.2017
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101738790/2017
zo
dňa
10.08.2017,
Rozhodnutie o zriadení záložného
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§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

7272/8

Lesný
166606 7482
pozemok

Nesluša

20/19200 321,00

§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

7272/9

Lesný
37184
pozemok

7482

Nesluša

20/19200 71,00

§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

9021

Ostatná
plocha

7482

Nesluša

20/19200 168,00

§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

10264/1

Lesný
372816 7482
pozemok

Nesluša

20/19200 718,00

87439

Deň vydania: 24.03.2021
práva
k nehnuteľnostiam
č.
102559085/2017 zo dňa 12.12.2017
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
10119495/2018 zo dňa 15.01.2018
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100793995/2018 zo dňa 23.04.2018
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101083113/2018
zo
dňa
01.06.2018,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100110443/2019 zo dňa 10.01.2019
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
100475532/2019 zo dňa 19.02.2019
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100793995/2018 zo dňa 23.04.2018
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101083113/2018
zo
dňa
01.06.2018,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100110443/2019 zo dňa 10.01.2019
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
100475532/2019 zo dňa 19.02.2019
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100793995/2018 zo dňa 23.04.2018
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101083113/2018
zo
dňa
01.06.2018,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100110443/2019 zo dňa 10.01.2019
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
100475532/2019 zo dňa 19.02.2019
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100793995/2018 zo dňa 23.04.2018
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101083113/2018
zo
dňa
01.06.2018,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100110443/2019 zo dňa 10.01.2019
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
100475532/2019 zo dňa 19.02.2019

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je stanovená vlastným odhadom správcu.
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Predmet predaja sa speňažuje v stave v akom sa nachádza ku dňu vyhlásenia verejného ponukového konania, t.j.
ako stojí a leží.

(ďalej aj ako len „Predmet predaja“)

II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania

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

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

1. zloží vratnú zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu konkurznej podstaty Dlžníka,
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, VS: 1262020, poznámka: Ing. Štefan Plevko – VPK (ďalej aj
ako len „Záloha“);
2. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu spolu s uvedením jej splatnosti;
3. kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;
4. v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k uzatvoreniu prevodnej zmluvy, prepadne jeho záloha v prospech konkurznej
podstaty.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
0917323277, prípadne e-mailom na adrese: psk@psk-ks.sk

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

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

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

Návrh kúpnej ceny v eurách (€);
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
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doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu
záujemcu v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
verejného ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel
záujemcom v jeho záväznej ponuke.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je oprávnený
do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac
meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o vyhlásení I. kola
verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

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

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

IV. Termín a miesto otvárania obálok

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

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

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

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

V Žiline, dňa 19.03.2021
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka
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K014184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOPLAST, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 694 886
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K 33/2013 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 33/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VII. KOLO VEREJÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

Správca úpadcu: KOPLAST, výrobné družstvo so sídlom 038 46 Horná Štubňa 436, IČO: 00 694 886, týmto
vyhlasuje
v súlade so záväzným pokynom Veriteľského výboru zo dňa 21.12.2018 a § 92 ods.1 písm. d) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZoKR“)
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV č. 97/2014 dňa 23.5.2014, pod K009757.
VII. kolo verejného ponukového konania na podávanie ponúk na prevod vlastníctva kúpou, predmetom ktorého
je hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty úpadcu formou predaja ako súbory HV:
SÚBOR VECÍ č.IV. - HV – MATERIÁLU v„Žiara, v.d.“
207 HPS 0,5x380
208 Zátka ol8 - žehliaca doska
209 Samolepiace štítky - žehliaca doska
210 Kartitové trubky 4,2/6,2x400
211 Kartitové trubky 4,2/6,2x400
212 Retiazka
213 Plech AL el-poz.
214 Auto-moto gombíky 6REX
215 Šošovka /reklamácia
216 Šošovka 937 D003
217 Nitovací gombík REX15
218 Návod na žehliacu dosku
219 Návod - fotočidlo
220 Prenosný odkladač
221 Fotoodpor WK 65 075
222 Fotoodpor
223 Fotoodpor
224 Tlačná pružina
225 Tlačná pružina D004978
226 Tlačná pružina
227 Tlačná pružina
228 Tlačná pružina
229 Krúžok pryžový o20xl6
230 Rúra ol2xl
231 Kábel G GLG 2AxO,75
232 Gumový kotúčik ol2x
233 Gumový kotúčik ol 6
234 Hlavice závitové
235 Nástavce 25

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

174 kg
6000 ks
47390 ks
150 ks
14,75 kg
30,75 kg
9 kg
20 ks
7500 ks
6060 ks
65 ks
3500 ks
81,08 kg
600 ks
5400 ks
1790 ks
10 ks
2408 ks
7323 ks
10 ks
85 ks
10 ks
4010 ks
2561 kg
7270 m
659943 ks
19452 ks
12 ks
33 ks
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236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
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Nástavec 45
Príchytky RTB
Príchytky
Príchytky
Nadstavec 35
Spätný ventil na kompresor
Nadstavec 25
Disky 317998
Prerušovače 390
Články SPH 1
istič Deon
Vačkový spínač S25
Istič 3pol. 50 B28A
Prepínač S25 V 103
Relé R101 34A
Istič 1 TM 3,5A
Istič 50A bez krytu
ReléTD 30
Relé TK 11 220W
Istič 1, 4 PI
Istič ITM 1, 2A
Ventil koncový na kompresor
Pájkovacie očko 2,5x3
Ručne pohonné tiahlo
Krúžok pryžový 20x16
Topné teleso
Svorky elektrík.
Zvarovacie tyčky
Tlačítko A
Relé lun 24 V
Žiarovka 12V
Žiarovka 24V 5W
Žiarovka 12V 2W
Maznica
Azbestové zástery
Rukavice azbestové
Stoplampa
Regulátor 12V
Remeň klinový 13x2120
Dotyky 50
Nadstavec 65
VT 1750 Wc
Kraslen 336 - modrý
Otoč. Koliesko OKP
Solo koliesko
Pevné koliesko PK-G120C
Pevné koliesko PK-X-G
Otočné koliesko
Solo koliesko SK -PY
Sklenený balón
Puzdro o9
STD 939 937
Samolepiace štítky
Samolepiaci štítok 938
Samolepiaci štítok 937
Štítok 937D
Svetelný zdroj fotočidlo
Svetelný zdroj fotočidlo 100 ks
Výhrevné telesá 2000
Teleso ohrievacie 1000W
Gombík č. 28
Puzdro na cievky
Nože textilné 10x1

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

Deň vydania: 24.03.2021
43 ks
780 ks
985 ks
585 ks
10 ks
1 ks
39 ks
1 ks
1 ks
29 ks
1
5
8
3
1
8
1
1
3
9
4
2
10
2
11000
120
182
6
7
25
10
10
8
39
2
7
1
1
9
25
35
2
25
2
2
2
2
2
6
1
2700
100
3,40
19,80
7,08
1911
4990
100
155
14
60,50
12
274

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

133

Obchodný vestník 57/2021
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
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Vešiak malý
AGA MIX 18
Rele V23154
Kábel CYSY 3x2,5
Kondenzátor 637
Istič bez krytu
Lano CYA 1,5
Skúšačka SN 2
Pomocné relé 110V
Dvojtlač T 6
Istič IJV25A
Ovládacie páky
Kábel CYKY 4x2,5
Vodič CY 6
Kábel CYKY4x2,5
Kábel CYSY 3x4
Kondenzátor 4852
Patróny 25A
Cín 2
Maznica 4222x90
Nite
Rýchlovýmenná hlavica
Rýchlovýmenná hlavica
Rýchlovýmenná hlavica
Hlavičkové púzdro
Plavákový spínač
Kartón 740x140x270
Železný sud
Oceľový sud
Skrutka 2,5x3
Skrutka 4x5
Skrutka 12x60
Skrutka 12x80
Skrutka 10x60
Skrutka 10x60
Transparentný lak
ABS 3x1300x1600
Samolepiace štítky
Filcová podložka
Podložka sedlová
Rukoväť na kyprie
Celofánové vrecká
Nit o3x20
Nit o6x45
Nit o8xl3 dutý
Textilné dosky
Hasiaci prístroj halog.
Hasiaci prístroj práškový
Hasiaci prístroj CB
Oc.páska 0,3x260
Páska 0,45x60
Fíbrové krúžky
Smolepiace štítky
Púzdro o 36x3 M6
Púzdro o 36x6 M6
Bagandže ženské
Kovný špic
Zátka obdĺžniková
Bubliková fólia
Pozinkovaný drôt o1,25
Farba antracitová
Skrutka 2x3
Skrutka o4,8x132x3

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

Deň vydania: 24.03.2021
2910
1
6
12
12
8
270
1
7
2
2
5
24
100
50
28
4
10
9,5 kg
8
18
1
1
1
1
2
114
1
12
4540 kg
1,64
210
210
700
600
60
734
1598
1,7 m
200
200
126 700
47,42
25,27
4830
11
1
3
4
350 kg
180 kg
5
4170
2184
5840
1
6
86
500 m
26,2 kg
25 kg
1,29
500
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362 Skrutka 10x40
363 Skrutka 5x35
364 Skrutka 5x30
365 Matica M6 o14-10
366 Vrtáky o2,4-o12,5
367 Fľaša CO2
368 Penietra
369 Krúžok M8x6 o26
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. IV.

neznámy
100
neznámy
550
neznámy
1800
neznámy
300
neznámy
80
neznámy
2
neznámy
3
neznámy
450
500.- Eur

SÚBOR VECÍ č. V. - Hnuteľné veci – Hotové výrobky
p.č. Opis HV
370 Koník na pílenie dreva
371 Rohová polica - Lena
372 Kyprič pôdy
373 Krmítko pre zajace
374 Kvetináč štvorhran
375 Kruhový podstavec o 400
376 Kvetináč košík
377 Kôš na prádlo-HELENE
378 DRôTENÝ Kôš 970X300
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. V.

množstvo
Hodnota súpisovej zložky
1
15.-Eur
1
5.-Eur
11
2.-Eur
20
20.-Eur
2
5.-Eur
6
6.-Eur
1
2.-Eur
1
5.-Eur
4
10.-Eur
535.- Eur

SÚBOR VECÍ č. VI. - Hnuteľné veci – NEDOKONČENÁ VÝROBA
Množstvo
ks

p.č. Opis HV
379 PEEG pod. š-8,U-10
380 BROCH ADLER sk
381 KMS bod prípravky
382 KMS-09/2013
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. VI.

SÚBOR VECÍ č. IX.

Hodnota súpisovej zložky

17
1

7 499,91 Eur

- Súbor HV – DKP

p.č. Opis HV
437 Kancelársky nábytok a ostatné DKP z rokmi nadobudnutia 1980-2004
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. IX.

Množstvo
ks
131
2 500.- Eur

SÚBOR VECÍ č. X. - peňažné pohľadávky
Por.
dlžník
Právny dôvod vzniku
č.
Katarína Michalcová Relax
720,62
PR 1 Rob/115/2011 z 12.1.2012, na úhradu 720,60 Eur, Ex č. 2173/12 Upovedomenia zo dňa
2.
Partizánska 410
Eur
2.1.2013, súdny exekútor JUDr. Liščák, Ex. Úrad Martin
Turčianske Teplice
+ prísl.
IČO: 33233799
KMS Systeme GmbH
Co.KG
Zostatok neuhradenej faktúry č. 2013021 splatnej dňa 27.8.2013 vystavenej na sumu 48 000 .Steinstrasse 6
8
000
3.
Eur,
517 09 Marienheide
Eur
Čiastočne uhradená dňa 30.11.2012 v sume 40 000 .- Eur
Nemecko
DIČ: 260406467
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. X.
8 720,62 Eur

V VII. verejnom ponukovom konaní na predaj hnuteľného majetku a pohľadávok ako SÚBOROV ponúkaných na
predaj týmto VPK výška minimálnej ponúkanej ceny nie je určená, no nesmie byť však určená nulová.
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I. Podmienky verejného ponukového konania
1. Písomnú ponuky je nutné podať prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE – KOPLAST, v.d., 4K/33/2013 – NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzná ponuka záujemcu musí byť správcovi doručená v lehote do 20 kalendárnych dní, od zverejnenia
vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota sa začne počítať nasledujúcim dňom po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového kola, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky ostatné jeho podané ponuky neprihliada.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a.)
riadnu identifikáciu SÚBORU HNUTEĽNÝCH VECÍ a POHĽADÁVOK, ktorá musí byť zhodná s označením
toho-ktorého súboru, tak ako sú tieto označené v tomto zverejnení,
b.)

návrh ponúkanej kúpnej ceny,

c.) označenie záujemcu - doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú
fotokópiu výpisu z obchodného, v prípade zahraničnej právnickej osoby Výpis z príslušného registra, alebo
živnostenského registra, či iného registra, ktoré nie sú staršie ako 1 mesiac s označením obchodného mena, sídla
a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa
fotokópia OP,
d.)
označenie adresy na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcej sa na území
Slovenskej republiky, ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,
e.)
záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom, alebo osobou za ktorú záujemca koná
(štatutárny orgán), alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného splnomocnenia
(originálne splnomocnenie je povinnou prílohou záväz-nej ponuky),
f.)

doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku na kúpnu cenu,

g.)
označenie bankového účtu na ktorý správca v prípade, že záväzná ponuka záujemcu bude vyhodnotená
ako neúspešná, vráti záujemcovi ním uhradenú zábezpeku,
4.
Účastníci ponukového konania sú povinní uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu na bankový účet správy
konkurznej podstaty číslo SK65 0200 0000 0029 3687 0299 vedený v VÚB banke, a.s. a to vo výške 100%
ponúkanej kúpnej ceny záujemcom. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú najneskôr v poslednom
dni určenom na doručovanie ponúk.
5.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto zábezpeka započíta
na kúpnu cenu.
6.
Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci všetky formálne podmienky VPK, ktorý poskytne najvyššiu ponúkanú
kúpnu cenu.
7. Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie písomnej ponuky záujemcu a včasné poukázanie
zábezpeky na účet správy konkurznej podstaty. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie
uvedených dokladov, alebo údajov, má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky ponuky. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch
alebo viacerých záujemcov, o víťazovi rozhodne správca žrebom.
8.

Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 10 dní od dňa otvorenia ponúk.

9.
V prípade ak víťazný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote stanovenej správcom, má správca nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny, ktorá sa započíta zo zloženej zábezpeky záujemcom.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas záujemcu so zmluvnou pokutou,
ako aj s jej započítaním voči zloženej zábezpeke.
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10.

Neúspešným záujemcom správca vráti nimi zložené zábezpeky.

11.

Podstatné podmienky ponukového konania:

Deň vydania: 24.03.2021

a.)
správca majetok úpadcu predáva „tak ako tento stojí a leží“ a preto, ale aj z dôvodu hospodárnosti
správca nebude realizovať osobné ohliadky predmetu VPK,
b.)
kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy z miesta jeho uloženia najneskôr do piatich dní odo uzavretia
kúpnej zmluvy, ak nedôjde k inej dohode medzi správcom a kupujúcim,
c.)

miestom prevzatia predmetu kúpy je sídlo úpadcu: Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa,

d.)

náklady spojené s prevodom vlastníctva a prevzatím predmetu kúpy znáša kupujúci,

e.) nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia, resp. poškodenia predmetu kúpy prechádza na
kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Kupujúci nadobudne vlastníctvo podpísaním kúpnej zmluvy,
II. Termín a miesto otvárania obálok
Správca v lehote do 10 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk zrealizuje otváranie ponúk v kancelárii
správcu.

JUDr. Alena Balážová - správca

K014185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulášová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Oravou 0, 027 55 Dlhá nad Oravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/54/2020 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/54/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing Tibor Bátory, správca dlžníka Daniela Mikulášová, rod. Pitáková, nar.9.10.1978, Dlhá nad Oravou 027 55 Dlhá
nad Oravou, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
dlžníka nachádzajúceho sa v katastri Rabča, Klin a Dlhá nad Oravou, zapísaného do súpisu majetku
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 34/2021 dňa 19.2.2021.
Súpisová hodnota celého majetku je 145,- eur
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne na adresu správcu v lehote 11 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Mikulášová –
NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len
jednu ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, adresa
trvalého bydliska / obchodné meno, miesto podnikania, IČO), u právnických osôb: aktuálny výpis z obchodného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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registra /nie starší ako 30 dní/, u fyzických osôb: aktuálny výpis zo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/,
u občana – nepodnikateľa: fotokópia platného dokladu totožnosti – OP a pod., doklad o úhrade finančnej
zábezpeky a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny. Ďalej musí ponuka obsahovať
označenie predmetu kúpy.
3. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na účet č. SK60
8360 5207 0042 0209 2829 s poznámkou „ponuka Mikulášová“ najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky ako bezhotovostným prevodom na účet správcu bude znamenať
vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola verejného ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého
finančná zábezpeka alebo jej časť bude na účet správcu pripísaná až po skončení lehoty na prekladanie ponúk.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Ing. Tibor Bátory, správca

K014186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Čierne
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 0, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 222 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2013 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1341 správca úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Čierne,
so sídlom 023 13 Čierne, IČO: 00 222 348 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Označenie veriteľa: SR - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina,
Celková suma prihlásených pohľadávok: 60,00 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 90/P
Ing. Tomáš Fiolek, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bajanová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 03601, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/185/2020 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/185/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Darina Bajanová, nar.:
31.01.1957, bytom: 036 01 Martin, korešpondenčná adresa: Ľ. Ondrejova 5, 036 01 Martin - Záturčie,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp.zn.: 2OdK/185/2020, týmto vylučuje zo súpisu
majetku všeobecnej podstaty súpisovú zložku:

Súpisová zložka č.1
Typ súpisnej položky majetku: Nehnuteľná vec
Popis nehnuteľnej veci:
Rodinný dom, súp. číslo 172 na pozemku parc. č. 1314, k.ú. Horná Štubňa, obec Horná Štubňa, okres:
Turčianske Teplice. Zapísané na LV č. 793 katastrálnym odborom Okresného úradu Martin. Spoluvlastnícky
podiel úpadcu ½ k celku.
Súpisová hodnota bola 3.000,-Eur (obydlie dlžníka nemožno speňažiť podľa §167o ods. 2 ZKR).

V Žiline, dňa 19.03.2021
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K014188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozinka Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajecká Lesná 221, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/1/2021 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/1/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie správcu: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, správca majetku
dlžníka: Marek Kozinka, nar.: 20.11.1983, bytom: Rajecká Lesná 221, 013 15 Rajecká Lesná, týmto v zmysle
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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”), vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka:
Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 46/2021 zo dňa
09.03.2021 pod K011718:
Súpisová zložka majetku č. 1
Typ
súpisovej
zložky
majetku

iná
majetková
hodnota

popis
súpisovej
zložky spoluvlastnícky
majetku
podiel dlžníka
100% obchodný podiel v
obchodnej
spoločnosti
MARAJA s.r.o., so sídlom:
Lichardova 23, 010 01 Žilina,
IČO: 46 937 811
1/1

výška
základného
imania

5000 EUR

rozsah
splatenia
základného
imania

5000 EUR

súpisová
hodnota
majetku

deň
dôvod
zapísania do súpisovej
súpisu
majetku

5000 EUR 04.03.2021

zapísania
zložky

majetok, ktorý patril
dlžníkovi
v
čase
vyhlásenia konkurzu
(§ 167h ods. 1 ZKR)

Lehota na predkladanie týchto ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu kúpy a výšky ponúkanej sumy, ktorá nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku do sídla
kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením “KONKURZ” sp. zn. 7OdK/1/2021– NEOTVÁRAŤ” v lehote
podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná doložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná predložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného
registra nie staršieho ako tri mesiace spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na
účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do
poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391 1228
VS: 201183

Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 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.

Žilina, dňa 19.03.2021
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K014189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina ., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/30/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/30/2020
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

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 2. kolo

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

HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č. popis
1
Škoda Felícia

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

súp. hodnota
200,00 €

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

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK97
0900 0000 0051 6951 0922, pod VS: 02051991. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;
Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

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

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

K014190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Úradníčková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 1104/10, 036 01 Martin - Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/117/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/117/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 2. kolo

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

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

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

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK97
0900 0000 0051 6951 0922, pod VS: 07051978. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
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posledný deň na predkladanie ponúk;
Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

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

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K014191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: XLoad s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 8357/63A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 325 917
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2021 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom Pivovarská 20, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1849, správca konkurznej podstaty úpadcu XLoad s.r.o.,
Komenského 8357/63A, 010 01 Žilina, IČO: 47 325 917, v právnej veci malého konkurzu vedenom na Okresnom
súde Žilina, č. k. 2K/2/2021, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z.
v platnom znení (ďalej len ZKR), zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok pre
popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:
banka: Fio banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK2283300000002701503144
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 označenie úpadcu.
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
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verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.
V Žiline, 19. 03. 2021
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K014192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vajdečka Albín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 487, 029 44 Rabča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/176/2020 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie správcu: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, správca majetku
dlžníka: Albín Vajdečka, nar.: 14.02.1961, bytom: Námestovo, 029 01 Námestovo, adresa na doručovanie: Hlavná
487,
029
44
Rabča
týmto
v zmysle
ustanovenia
§ 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj “ZKR”), vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka:
Nehnuteľný majetok, zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 251/2020 zo
dňa 31.12.2020 pod K092624:
ozn. parcela č. druh pozemku

LV č. kat.úz. okres

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

1496
1494
1495
1515
1498/3
1500/2
1501/2
1603/4
1603/1
1503/1
1502/2
1503/2

6821
7896
7896
3142
3144
3144
3144
3144
4303
5730
5731
5731

13

1491

14
15
16
17

1492
1493
1604/1
1497

trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
zastavaná
plocha
nádvorie
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda

a

Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča

Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo

parcela registra
výmera v m2 spoluvl. podiel súpisová hodnota
C/E
E
13
1/80
0,04 €
E
937
1/80
2,93 €
E
650
1/80
2,03 €
E
398
1/80
1,24 €
E
52
1/80
0,16 €
E
59
1/80
0,18 €
E
41
1/80
0,13 €
E
18
1/80
0,06 €
E
7025
1/80
21,95 €
E
713
1/80
2,23 €
E
19
1/80
0,06 €
E
18
1/80
0,06 €

7899 Rabča Námestovo E

2686

1/80

8,39 €

7899
7899
7899
6859

960
620
845
54

1/80
1/80
1/80
1/80

3,00 €
1,94 €
2,64 €
0,17 €

Rabča
Rabča
Rabča
Rabča

Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo

E
E
E
E
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1498/1
orná pôda
1499/2
orná pôda
1603/2
orná pôda
1514
trvalý trávny porast
1505
orná pôda
1506/ 1
orná pôda
1506/ 2
orná pôda
1507/1
orná pôda
1507/2
orná pôda
1508
orná pôda
1502/1
orná pôda
1510/1
orná pôda
1511/1
orná pôda
1513
orná pôda
1510/3
orná pôda
1511/2
orná pôda
1512
orná pôda
Súpisová hodnota súboru spolu

Konkurzy a reštrukturalizácie
6859
6859
6859
6980
7013
7013
7013
7013
7013
7013
7030
7159
7159
7159
7234
7234
7234

Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča

Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

51
57
40
41080
279
520
91
1273
51
114
227
510
397
468
54
46
85

Deň vydania: 24.03.2021
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80

0,16 €
0,18 €
0,13 €
128,38 €
0,87 €
1,63 €
0,28 €
3,98 €
0,16 €
0,36 €
0,71 €
1,59 €
1,24 €
1,46 €
0,17 €
0,14 €
0,27 €
188,91 €

Spoločne ďalej len „súbor“.
Lehota na predkladanie týchto ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu kúpy a výšky ponúkanej sumy, ktorá nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku do sídla
kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením “KONKURZ sp. zn. 3OdK/176/2020– NEOTVÁRAŤ” v lehote
podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná doložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná predložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného
registra nie staršieho ako tri mesiace spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na
účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do
poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391 1228
VS: 140261
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 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.

Žilina, dňa 19.03.2021
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K014193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bitúnok Čadca, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 916 / 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 369 245
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2019 S1436
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Okresný súd Žilina
1K/8/2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu Bitúnok Čadca, s.r.o. vyhotovil dňa 22.03.2021 doplnenie súpisu všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 17/2020 dňa 27.01.2020 pod K007430 v znení zverejnenia
o vylúčení niektorých súpisových zložiek v Obchodnom vestníku č. 155/2020 dňa 12.08.2020 pod K061797
a K061798

Súpisová položka č. 114
Iná majetková hodnota: Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedenie konkurzu spis.
zn. 30K/37/2016 vo výške 1 500,00 EUR.
Právny dôvod zápisu: Uznesenie Okresného súdu Žilina, spis. zn. 1K/8/2019 zo dňa 11.02.2020, zverejnené
v OV 32/2020 dňa 17.02.2020 pod zn. záznamu K014441
Súpisová hodnota (aj mena): 1 500,00 EUR

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K014194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: XLoad s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 8357/63A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 325 917
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2021 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: Pivovarská 20, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách pondelok – piatok od 09.00 do 15:00
hod. Termín nahliadnutia do spisu je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0915 837 788, prípadne elektronicky
na: spravca.hurinova@gmail.com.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K014195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: XLoad s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 8357/63A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 325 917
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2021 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2021
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2K/2/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva na 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 reikalavimai. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
(mt) „Stedina ghal prezentazzjoni ta´talba. Limiti taz-zmien 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 reclamacao 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“
1. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 (ďalej ako „Nariadenie“) ako správca úpadcu:
Xload s.r.o., Komenského 8357/63A, 010 01 Žilina, IČO: 47 325 917, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Žilina zo dňa 02.03.2021, sp. zn. 2K/2/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného
súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 46/2021 dňa 09.03.2021. Dňom 10.03.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
1. According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th of May 2015
(hereinafter referred to as “Direction”), as the trustee of bankrupt: XLoad s.r.o., registered seat at Komenského
8357/63A, 010 01 Žilina, Slovak republic, ID no.: 47 325 917, hereby I inform you, that with the resolution of the
District Court Žilina, No. 2K/2/2021 dated 02.03.2021 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published in the Commercial bulletin No. 46/2021 dated 09th of
March 2021. The bankruptcy was declared 10th of March 2021.
2. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: Mgr. Ing. Jana Hurinová, Pivovarská 20, 010 01 Žilina, Slovenská republika alebo elektronicky
do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a
jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
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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: www.justice.gov.sk, v časti „Vzory a
formuláre“ , v sekcii „Konkurzy a reštrukturalizácia“ (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx).
2. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA")
the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: Mgr. Ing. Jana
Hurinová, Pivovarská 20, 010 01 Žilina, Slovak republic or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by
using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed
electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified
herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to
registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The prescribed forms are available to the creditor
on the Ministry of Justice of the Slovak Republic: www.justice.gov.sk, in the part called “Standards and Forms” in
the section called “Bancruptcy and Restructuring” (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx).
3. 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.
3. 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.
4. 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).
4. 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
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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).
5. 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).
5. 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).
6. 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).
6. 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).
7. 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).
7. 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).
8. 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.
8. 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 of May 2015 on
Insolvency proceedings.
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Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca
Mgr. Ing. Jana Hurinová, trustee

K014196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koloman Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 1851/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/125/2018S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/125/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mikuláš Takáč so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, správca dlžníka: Koloman Baláž, nar.
14.02.1969, bytom Priemyselná 1851/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, oznamuje, že v predmetnom konaní nebol
zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka: Koloman Baláž, nar. 14.02.1969, bytom
Priemyselná 1851/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz
končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Martine, 19.03.2021
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K014197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kohút
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 023 32 Snežnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/105/2020 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/105/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE II. kola verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka podlie-hajúci konkurzu
JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ľubomír Kohút, nar.
20.07.1975, trvale bytom obec Snežnica, 023 32 Snežnica, adresa na doručovanie Poštová 336/8, 922 41
Drahovce, v zmysle ust. § 167n ods. 1 v náväznosti na ust. § 167p z. č. 7/2005 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácie ďalej len „ZoKR“,
vyhlasuje

II. kolo verejného ponukového konania

na predaj nehnuteľného majetku dlžníka, tak ako tento bol zapísaný do Súpisu všeobecnej podstaty zverejnením
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v OV č. 134/2020, pod K054583 dňa 14.07.2020 :
súpisová zložka č.1 - nehnuteľnosť zapísaná v evidencii nehnuteľností vedených pre Okres: Kysucké Nové
mesto, Obec: SNEŽNICA, Katastrálne územie: Snežnica, na LV č. 1874, v spoluvlastníckom podiele 1/1, pod B 1
vedená na meno dlžníka - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape: - parc. č. 3706 – trvalý trávnatý
porast o výmere 731 m2
Súpisová hodnota súpisovej zložky:

7 310,00 Eur.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania :
1. Ponúkaná kúpna cena nemôže byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty zapísanej v Súpise všeobecnej
podstaty.
2. Záväznú ponuku záujemca podá v zalepenej obálke s označením - "PONUKOVÉ KONANIE 3OdK/105/2020
„Kohút“ - NEOTVÁRAŤ".
3. Záväzné ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 20 kalendárnych dní, od dňa
zverejnenia vyhlásenia verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota sa začne počítať
nasledujúcim dňom po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
4. Záväzné ponuky záujemcov v uvedenej lehote musia byť doručené prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
BL na adresu sídla správcu. Záväzná 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 predmet ponukového konania,
pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Záväzná ponuka musí byť písomná v
slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach ponukového konania.
5. Náležitosti ponuky: Záväzná ponuka musí obsahovať úplnú špecifikáciu vymedzenia predmetu kúpy,
ponúkanú kúpnu cenu v eurách, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu fyzickej osoby, respektíve
právnej subjektivity právnickej osoby, (meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, fotokópia
občianskeho preukazu e-mailovú adresu záujemcu fyzickej osoby : obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, originál
výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra, nie starší ako 3. mesiace, podpis štatutárneho zástupcu
právnickej osoby), e-mailovú adresu záujemcu.
6. Záujemca o kúpu predmetu kúpy zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške 100% ponúkanej
kúpnej ceny za predmetu kúpy na bankový účet správy podstaty : IBAN: SK48 0200 0000 0030 2492 7496,
Variabilný symbol: 31052020, do poznámky pre prijímateľa záujemca musí uviesť "konkurz Ľubomír
Kohút". Potvrdenie o zaplatení zálohy musí byť súčasťou písomnej ponuky.
Neúspešným záujemcom o kúpu budú zálohy vrátené na ich bankové účty, ktoré sú títo povinní uviesť vo svojich
písomných ponukách.
7. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku dlžníka
správca zrealizuje v sídle správcu do 10-tich dní odo dňa skončenia lehoty na zasielanie ponúk.
8. Vyhodnotenie predložených ponúk: Správca zrealizuje tak, že v lehote 10 kalendárnych dní od otvárania
ponúk o víťaznej ponuke rozhodne.
9. Ako úspešný záujemca bude vyhodnotený ten, kto v záväznej ponuke ponúkol najvyššiu navrhovanú kúpnu
cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 50% súpisnej hodnoty nehnuteľnosti. V prípade viacerých ponúk so zhodnou
výškou ponúkanej kúpnej ceny správca určí úspešného záujemcu žrebom.
10. Ak oprávnená osoba v zmysle ZoKR uplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty (ust. § 167r, z.č.
7/2005 Z.z. ZoKR), alebo osvedčí oprávnená osoba, že jej svedčí predkupné právo, ktoré viazlo na predmete
speňaženia, zriadené ako vecné právo (§ 167s, Z.č.7/2005, Z.z. ZoKR), tieto oprávnené osoby sú povinné uplatniť
si toto svoje právo v 10 dňovej lehote od skončenia ponukového konania, a to písomne u správcu, ako aj uhradiť
na účet konkurznej podstaty IBAN: SK48 0200 0000 0030 2492 7496, Variabilný symbol: 31052020, kúpnu
cenu v tej istej lehote v 100% výške, ktorú ponúkol víťaz ponukového konania.

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

151

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

11. Pokiaľ dôjde k uplatneniu práva oprávnenej osoby, správca zálohu úspešnému záujemcovi vráti na účet, ktorý
uviedol záujemca vo svojej ponuke, a to do 5 dní odo dňa právoplatného vykúpenia predmetu speňažovania
oprávnenou osobou.
12. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: Úspešnému záujemcovi správca prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámi prostredníctvom elektronickej pošty, alebo písomne prostred-níctvom Slovenskej pošty, a.s. BL, pokiaľ
úspešný záujemca nemá e-mailovú adresu, a to následne po tom, ako uplynie lehota v ktorej môžu uplatňovať
svoje právo oprávnené osoby.
13. Správca v oznámení prijatia víťaznej ponuky, vyzve úspešného záujemcu, aby sa tento v lehote stanovenej
správcom dostavil do sídla správcu za účelom uzavretia kúpnej zmluvy.
14. V prípade, ak by úspešný záujemca napriek výzve správcu neuzavrel kúpnu zmluvu včas a podľa
pokynov stanovených správcom, toto odmietnutie uzavretia kúpnej zmluvy sa bude kvalifikovať ako zmarenie
ponukového konania zo strany úspešného záujemcu, čím na strane správcu vznikne právo na zmluvnú pokutu,
ktorá sa rovná 100% výške uhradenej zálohy. Uhradená záloha úspešnému záujemcovi nebude vrátená, táto sa
stane súčasťou konkurznej podstaty, pričom sa má za to, že tuto právnu skutočnosť zobral na vedomie každý
záujem-ca tým, že predložil do ponukového konania svoju záväznú ponuku, čím jej predložením záujemca
konkludentne dal súhlas so vznikom práva na zmluvnú pokutu.
15. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené.
16. Pravidlá realizovania kúpy na ktorých vyhlasovateľ trvá:
- predmet kúpy sa predáva tak ako "stojí a leží", čiže kupujúci si nebude môcť v čase uzavretia kúpnej
zmluvy, ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky u správcu, alebo proti konkurznej podstate,
- všetky náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, prevodom vlastníckych práv, ako aj s prevzatím predmetu
kúpy znáša úspešný záujemca zo svojho,
- úspešný záujemca je povinný predmet kúpy prevziať v deň uzavretia kúpnej zmluvy.

JUDr. Alena Balážová – správca

K014198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stallone Media Group (SMG), a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 29, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 386 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2013 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu: Stallone Media Group/SMG/a.s., 010 01 Žilina, IČO: 36 386 961 so sídlom M.R.Štefánika 29,
PSČ: 010 01 Žilina v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 08.10.2020 a § 92 ods.1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
vyhlasuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V. kolo verejného ponukového konania na podávanie ponúk na odkúpenie majetku úpadcu – súpisových
zložiek majetku tak, ako tieto boli zapísané v Súpise všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV č.
244/2013 dňa 18.12.2013 pod K022946 :

- peňažné pohľadávky :

Pora-dové
súp.zl.

číslo
dlžník

ProXI & Pro trens ProfiPro Neuhradená faktúra splatná 20.4.2012
Handelsagentur
Heinz Alte Marktstrasse 1-3
DE-51570 Windeck-Leuschied
Spolková republika Nemecko
J&T s.r.o.
Bezdôvodne obohatenie prevzatie záloh
M.R.Štefánika 29
a 21.10.2011 (neuhradené ) nevyúčtované
010 01 Žilina
IČO: 36 399 426
Gerhard Brandstetter
Bezdôvodne obohatenie
Lindauweg 2A
(neuhradené ) nevyúčtované
A 6391- Fieberbrunn
Osterreich

2.1.

2.2.

2.3.

Súpisová
majetku
v€

Právny dôvod vzniku

hodnota

308 .-

dňa

28.9.2011

200 .a
400 .-

184,68

- inÉ majetkovÉ hodnoty:

Poradové
číslo súp.zl.

Popis súpisovej zložky :
podiel úpadcu

3.1.

3.2.

3.3.

100% vyporiadací podiel
v spoločnosti easywalker SK s.r.o.
M.R.Štefánika 29, 010 01 Žilina
IČO: 36 695 211
100% vyporiadací podiel
v spoločnosti INTERCONTRACT, s.r.o.
M.R.Štefánika 29, 010 01 Žilina
IČO: 31 633 013
50% vyporiadací podiel
v spoločnosti MAX SHOP, s.r.o.
M.R.Štefánika 29, 010 01 Žilina
IČO: 36 423 041

Súpisová hodnota majetku
v€

100%- ný obchodný podiel

20 500 .-

100%- ný obchodný podiel

20 500 .-

50%- ný obchodný podiel

8 000 .-

V V. verejnom ponukovom konaní správca ponúkaný majetok ponúka za najvýhodnejšiu kúpnu cenu,
minimálne však za cenu vo výške za 100% súpisovej hodnoty tej ktorej súpisovej zložky majetku úpadcu tak,
ako tieto boli zapísané v Súpise všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bo zverejnený v OV č. 244/2013 dňa
18.12.2013 pod K022946.
I. Podmienky verejného ponukového konania
1. Ponuky sú záujemcovia povinní podať prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina v zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE – SMG a.s., 4K/21/2013 – NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzná ponuka záujemcu musí byť správcovi doručené v lehote do 20 kalendárnych dní, od zverejnenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota sa začne počítať nasledujúcim dňom po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového kola, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky ostatné jeho podané ponuky neprihliada.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a.) riadnu identifikáciu súpisovej zložky majetku, ktorá musí byť zhodná s označením tej-ktorej súpisovej zložky,
tak ako sú tieto identifikované v tomto zverejnení,
b.)

návrh ponúkanej kúpnej ceny,

c.) presné a úplne označenie záujemcu - doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo
overenú fotokópiu výpisu z obchodného, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z príslušného registra,
alebo živnostenského registra, či iného registra, ktoré nie sú staršie ako 1 mesiac s označením obchodného
mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov záujemca uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia,
bydlisko a priloží fotokópiu OP,
d.) zahraničný záujemca uvedie adresu na doručovanie
nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky.

písomností v priebehu ponukového

konania

Všetci záujemcovia uvedú aj e-mailovú adresu na účely možnosti elektronickej komunikácie,
e.)
záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom, alebo osobou (osobami), ktorí za záujemcu
konajú (platné podanie štatutárnym orgánom), alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne
udeleného splnomocnenia, v takomto prípade originálne a úradne overené splnomocnenie je povinnou prílohou
záväznej ponuky,
f.)

doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku na kúpnu cenu,

g.) označenie bankového účtu na ktorý správca v prípade, že záväzná ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako
neúspešná, vráti správca záujemcovi ním uhradenú zábezpeku.
4. účastníci ponukového konania sú povinní uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu na bankový účet správy
konkurznej podstaty číslo SK48 0200 0000 0029 3687 4097 vedený v VÚB banke, a.s. vo výške 100% ponúkanej
kúpnej ceny záujemcom. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú najneskôr v poslednom dni určenom
na doručovanie ponúk,
5. v prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto zábezpeka započíta z
kúpnou cenou,
6. víťazom sa stane záujemca, ktorý splní všetky formálne podmienky VPK a navyše poskytne najvyššiu
ponúkanú kúpnu cenu. Správca v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk na e-mailovú adresu záujemcu, ak
túto záujemca neuvedie v ponuke, tak písomne upovedomí úspešného záujemcu o výsledku vyhodnotenia ponúk
a vyzve záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote správcom,
7. podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu podľa podmienok tohto VPK a poukázanie
zábezpeky na účet správy konkurznej podstaty. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie
uvedených dokladov, alebo údajov, má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky ponuky. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších navrhovaných
kúpnych cien viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená správcovi skôr,
8. v prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote stanovenej správcom správca nebude ďalej na
tohto záujemcu prihliadať a správcovi vznikne nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny,
ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty tým, že správca zmluvnú pokutu započíta zo zloženou zábezpekou
záujemcom. Zaslanie záväznej písomnej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas záujemcu
so zmluvnou pokutou, ako aj s jej započítaním voči zloženej zábezpeke,
9.

neúspešným záujemcom správca vráti nimi zložené zábezpeky.
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Podstatné podmienky verejného ponukového konania:

a.)

ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty tej ktorej súpisovej zložky
majetku úpadcu,

b.)

správca majetok úpadcu predáva „tak ako tento stojí a leží“,

c.)

všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva a prevzatím predmetu kúpy znáša kupujúci.

III. Termín a miesto otvárania obálok
Správca v lehote do 10 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk zrealizuje otváranie obálok so záväznými
ponukami záujemcov v kancelárii správcu.
IV. Vyhodnotenie ponúk
Po otvorení obálok správca vyhodnotí predložené záväzné ponuky najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania ponúk.

JUDr. Alena Balážová - správca

K014199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Franček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 882/3, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2017 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, správca úpadcu: Július Franček, nar. 12.11.1974,
trvale bytom Oslobodenia 882/3, 028 01 Trstená, v zmysle ust. § 92 ods.1, písm. c) z. č. 7/2005 Z.z. Zákona
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZoKR) a v súlade so záväzným pokynom zo dňa 26.06.2017 udeleným
správcovi zástupcom veriteľov
v y h l a s u j e IV. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu, tak ako tieto súpisové zložky majetku úpadcu boli zapísané v do Súpisu všeobecnej
podstaty zverejnenie dňa 01.06.2017 v OV č. 104/2017, pod K0121161, dňa 25.04.2019 v OV č. 80/2019, pod
034587 a dňa 01.04.2020 v OV č. 64/2020, pod K028600 a to :

2) HNUTEĽNÉ VECI
Poradové
číslo
súpisovej zložky
Popis HV/rok výroby

Stav
opotrebovanosti

Súpisová hodnota
majetku v €
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Motorové vozidlo AUDI A8 4E/-/, šedá metalíza, EČ TS989AP AA Sedan,
Druh: osobné, kat. M1 , hmotnosť 2380 kg.
WIN:WAUZZZ4E33N005933
nepojazdné
rok výroby 2003

Motorová strunová kosačka značky JOHNESERED
Horský bicykel značky MERIDA

1 222.-

150.500.-

4) Iné majetkové práva :
Poradové
číslo Popis
súpisovej zložky
4.1.
4.2.

Súpisová
hodnota
majetku v €

Výťažok z 50-% obchodného podielu v spoločnosti FRAMAGAS, s.r.o. zo sídlom:
Hviezdoslavovo nám. 1665, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44 899 904
Výťažok z 50-% obchodného podielu v spoločnosti JM Auto, s.r.o. zo sídlom: Oslobodenia
882/3, 028 01 Trstená, IČO: 45 251 177

700,00
700,00

Podmienky IV. kola verejného ponukového konania :
1. Správca ponúka uvedené súpisové zložky ako súbor hnuteľných vecí a práv za najvýhodnejšiu ponúkanú
kúpnu cenu.
2. Záväznú ponuku záujemca podá v zalepenej obálke s označením - "FRANČEK - PONUKOVÉ KONANIE
k.k.4K/1/2017 - NEOTVÁRAŤ".
3. Záväzné ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 20 kalendárnych dní, od zverejnenia
vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota sa začne počítať nasledujúcim dňom po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
4. Záväzné ponuky záujemcov v uvedenej lehote musia byť doručené prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
BL na adresu sídla správcu. Záväzná 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. Záväzná ponuka musí byť písomná v
slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach ponukového konania.
5. Náležitosti ponuky: Záväzná ponuka musí obsahovať úplnú špecifikáciu vymedzenia predmetu kúpy,
ponúkanú kúpnu cenu v eurách, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu fyzickej osoby, respektíve
právnej subjektivity právnickej osoby, u fyzickej osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého
pobytu, fotokópia občianskeho preukazu, e-mailovú adresu záujemcu, u právnickej osoby : obchodné meno,
sídlo, IČO, DIČ, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra, nie starší ako 3. mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu právnickej osoby, e-mailovú adresu záujemcu právnickej osoby, živnostníka alebo fyzickej
osoby. Záujemca o kúpu predmetu kúpy zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške 100%
ponúkanej kúpnej ceny za predmet kúpy na bankový účet správy podstaty : IBAN : SK84 0200 0000 0029 3709
5191, Variabilný symbol: 412017, do poznámky pre prijímateľa záujemca musí uviesť "VPK
Franček". Potvrdenie o zaplatení zálohy musí byť súčasťou písomnej ponuky záujemcu.
Neúspešným záujemcom o kúpu budú zálohy vrátené na ich bankové účty, ktoré sú záujemcovia povinní
uviesť vo svojich písomných ponukách.
6. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku úpadcu
správca zrealizuje v kancelárii správcu do 10-tich dní odo dňa skončenia lehoty na zasielanie ponúk.
7. Vyhodnotenie predložených ponúk: Správca zrealizuje tak, že v lehote 10 kalendárnych dní od otvárania
obálok o víťaznej záväznej ponuke rozhodne.

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

156

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

8. Ako úspešný záujemca bude vyhodnotený ten, kto v záväznej ponuke ponúkne najvyššiu navrhovanú kúpnu
cenu.
9. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: Úspešnému záujemcovi správca prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámi prostredníctvom e-mailovej správy, alebo písomne prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. BL, pokiaľ
úspešný záujemca nemá e-mailovú adresu.
10. Správca v oznámení prijatie víťaznej ponuky, vyzve úspešného záujemcu, aby sa tento v lehote stanovenej
správcom dostavil do sídla správcu za účelom uzavretia kúpnej zmluvy.
11. V prípade, ak by úspešný záujemca napriek výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas a podľa
pokynov stanovených správcom, toto odmietnutie uzavretia kúpnej zmluvy sa bude kvalifikovať ako zmarenie
ponukového konania zo strany úspešného záujemcu, čím na strane správcu vznikne právo na zmluvnú pokutu,
ktorá sa rovná 100% výške uhradenej zálohy. Uhradená záloha úspešnému záujemcovi nebude vrátená, táto sa
stane súčasťou konkurznej podstaty, pričom sa má za to, že túto právnu skutočnosť zobral na vedomie každý
záu-jemca tým, že predložil do ponukového konania svoju záväznú ponuku, čím jej predložením záujemca
konkludentne dal súhlas so vznikom práva na zmluvnú pokutu.
12. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené.
13. Pravidlá realizovania kúpy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
- predmet kúpy sa predáva tak ako "stojí a leží", čiže kupujúci si nebude môcť v čase uzavretia kúpnej
zmluvy, ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky proti správcovi, alebo proti konkurznej podstate,
- všetky náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy s prepisom na príslušnom dopravnom inšpektoráte a s
prevzatím predmetu kúpy znáša úspešný záujemca zo svojho,
- úspešný záujemca je povinný predmet kúpy prevziať v deň uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa nedohodne so
správcom inak,
- miesto prevzatia predmetu kúpy: vzájomne dohodnuté s úspešným záujemcom,

JUDr. Alena Balážová – správca

K014200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zemanová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 3272/17 3272/17, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/4/2021 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/4/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 01.02.2021, sp. zn. 2OdK/4/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Daniela Zemanová, nar. 10.03.1966, trvale bytom Dubová 3272/17, 010 07 Žilina, korešpondenčná
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

157

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

adresa: Komenského 510/11, 029 01 Námestovo, podnikajúci pod obchodným menom Daniela Zemanová, s
miestom podnikania Dubová 17, 01001 Žilina, IČO 33376930, toho času s pozastavenou podnikateľskou
činnosťou, pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Janu Košovú,
správcu S1855, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, IČO: 51058472.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2021 zo dňa 08.02.2021 a nadobudlo právoplatnosť dňa
09.02.2021.
Správca podstaty podľa §76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku úpadcu podľa predloženého zoznamu majetku
dlžníka, informácií od úpadcu z osobného stretnutia, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
Všeobecná podstata:
Žiadny majetok.

V Žiline 21.03.2021
JUDr. Jana Košová
zn. správcu: S 1855

K014201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feranec Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 815 / 479, 029 44 Rabča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/3/2021 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/3/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 19.01.2021, sp. zn. 3OdK/3/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Richard Feranec, nar.: 18.03.1984, trvale bytom Hlavná 815/479, 029 44 Rabča (do 08.10.2014
podnikajúci pod obchodným menom Richard Feranec, s miestom podnikania Hlavná 815/479, 029 44 Rabča,
IČO: 47 720 859), toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, pričom predmetným uznesením zároveň
súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Janu Košovú, správcu S1855, so sídlom kancelárie J. Milca 11,
010 01 Žilina, IČO: 51058472.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 22/2021 zo dňa 03.02.2021 a nadobudlo právoplatnosť dňa
04.02.2021.
Správca podstaty podľa §76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku úpadcu podľa predloženého zoznamu majetku
dlžníka, informácií od úpadcu z osobného stretnutia, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
Všeobecná podstata:
Por.
č.
1.
2.
3.

Súpisová
hodnota
(EUR)

Popis
Nehnuteľnosť: Pozemok - trvalý trávny porast na č. LV 7323 parcela registra C, parcelné číslo 16859/58 o výmere 307
m², k.ú. Rabča v spoluvlastníckom podiele 1/1 v hodnote určenej znaleckým posudkom.
Nehnuteľnosť: Pozemok - trvalý trávny porast na č. LV 7323 parcela registra C, parcelné číslo 16859/59 o výmere 111
m², k.ú. Rabča v spoluvlastníckom podiele 1/1 v hodnote určenej znaleckým posudkom.
Nehnuteľnosť: Pozemok - trvalý trávny porast na č. LV 7323 parcela registra C, parcelné číslo 16859/60 o výmere 383
m², k.ú. Rabča v spoluvlastníckom podiele 1/1 v hodnote určenej znaleckým posudkom.
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Hnuteľná vec: Osobné motorové vozidlo - značka: Peugeot 307 T6, rok výroby: 2006, palivo: benzín, karoséria: AB
HATCHBACK 3DV, farba: strieborná metalíza svetlá, VIN: VF33CKFUC84743281, spájacie zariadenie: GUĽA ISO 50,
EČV: NO094CM, počet najazdených km: 265 088 v hodnote určenej znaleckým posudkom.
Hnuteľná vec: Osobné motorové vozidlo - značka: AUDI 100/2, rok výroby: 1995, palivo: benzín, karoséria: AA SEDAN,
farba: červená metalíza tmavá, VIN: VF7X14A00014A3273, EČV: NO094BO, počet najazdených km: 240231 v
hodnote určenej znaleckým posudkom.
Hnuteľná vec: Osobné motorové vozidlo - značka: CITROEN XANTIA, rok výroby: 1993, palivo: benzín, karoséria: AA
SEDAN, farba: modrá tmavá, VIN: WAUZZZ4AZNN103975, EČV: NO855CJ, počet najazdených km: 253303 v
hodnote určenej znaleckým posudkom.

2 000,00 €

500,00 €

400,00 €

V Žiline 21.03.2021
JUDr. Jana Košová
zn. správcu: S 1855

K014202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DVZ, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Rudnaya 101 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 604
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10K/3/2020 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10K/3/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Košová, správca konkurznej podstaty úpadcu: DVZ, s. r. o., so sídlom: A. Rudnaya 101, 010 01 Žilina,
IČO: 36 405 604, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese J. Milca 11, 010 01
Žilina v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín je potrebné vopred
dohodnúť na tel. č.: +421 904 561 861, alebo prostredníctvom emailu na kancelariaspravcakosova@gmail.com.
V Žiline dňa 21.03.2021
JUDr. Jana Košová, správca

K014203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uličný Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1966 / 2, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/65/2020 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/65/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Okresný súd Žilina Uznesením č. k. 9OdK/65/2020-24 zo dňa 12.03.2020 vyhlásil na majetok úpadcu Ing. Martin
Uličný, nar. 04.10.1948, trvale bytom Mierová 1966/2, 026 01, Dolný Kubín, podnikajúci pod obchodným menom
Ing. Martin Uličný a spol. - STAVUM, s miestom podnikania Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 10
855 165 konkurz a ustanovil ma do funkcie správcu. Uvedené rozhodnutie bolo zverejnené v OV č. 54/2020 dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

159

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

18.03.2020. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 19.03.2020
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR platí: Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku,
že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo
postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Nakoľko Správcovi v lehote 90 dní nebola doručená prihláška žiadneho veriteľa, Správca týmto v súlade s § 167v
ods. 2 ZKR oznamuje, že končí konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka Ing. Martin Uličný, nar. 04.10.1948, trvale
bytom Mierová 1966/2, 026 01, Dolný Kubín, podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Martin Uličný a spol. STAVUM, s miestom podnikania Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 10 855 165.
JUDr. Jana Košová, správca S 1855

K014204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDVE LM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 050 038
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/11/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie Organizátora, Navrhovateľa dražby a Dražobníka:
obchodné meno:
sídlo kancelárie pre ZA kraj:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B
a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

ako správca úpadcu:
obchodné meno:

MEDVE LM, s.r.o. v konkurze

sídlo:

M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš
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IČO:

44 050 038

Zapísaný:
vložka č.: 20285/L

v Obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,

Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 9K/11/2019, zo dňa 28.01.2020, uverejneným v Obchodnom vestníku
MS SR č. 23/2020 pod značkou záznamu K009868 dňa 04.02.2020, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:
MEDVE LM, s.r.o., so sídlom M. Pišúta 4010, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 44 050 038, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20285/L (ďalej len „Úpadca“), o návrhu na
vyhlásenie konkurzu súd vyhlásil na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil: I & R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01
Žilina, IČO: 36 865 265, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B
a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 (ďalej len „Správca“).
Listom zo dňa 27.08.2020, jeho doplnením zo dňa 16.09.2020, doplnením zo dňa 16.11.2020 a doplnením zo dňa
11.01.2021 zabezpečený veriteľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., ako príslušný orgán podľa
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“) udelil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie
majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného Predmetu dražby), ktorý je v rámci konkurzu zaradený do súpisu
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa pod súpisovou položkou majetku (zverejnenie v Obchodnom vestníku
č. 70/2020 pod značkou záznamu K030924 dňa 09.04.2020), formou dražby organizovanej Správcom v zmysle
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok uvedených
v záväznom pokyne.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora dražby
(Správcu) príslušná pre Žilinský kraj, nachádzajúca sa na adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina
Dátum dražby:

26.04.2021 (pondelok)

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre účastníkov dražby:

09:30 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:

09:55 hod.

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.
Označenie dražby:
Tretie kolo dražby (druhá opakovaná dražba).
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako
súbor nehnuteľností:
A. NEBYTOVÉ PRIESTORY; zapísané na LV č. 6852 pre k. ú. Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, okres:
Liptovský Mikuláš, Štát: SR;
·

nebytový priestor č. 1 s popisom zariadenie stravovacie, nachádzajúci sa na – 1. poschodí (mezanín) vo
vchode č. 2 bytového domu s popisom stavby „POLYFUNKČNÝ DOM“ so súpisným číslom 1207,
postavený na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/11 o výmere: 702 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, prislúchajúci
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na zastavanom pozemku (KNVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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C 5378/11) a na priľahlých pozemkoch - (i) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/10 o výmere: 435
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a (ii) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/38
o výmere: 721 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, oba zapísané na LV č. 6872, v okrese
Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, katastrálne územie: Liptovský Mikuláš o veľkosti
28213/195494 k celku;
nebytový priestor č. 2 s popisom iný nebytový priestor, nachádzajúci sa na – 1. poschodí (suterén) vo
vchode č. 1 bytového domu s popisom stavby „POLYFUNKČNÝ DOM“ so súpisným číslom 1207,
postavený na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/11 o výmere: 702 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, prislúchajúci
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na zastavanom pozemku (KNC 5378/11) a na priľahlých pozemkoch - (i) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/10 o výmere: 435
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a (ii) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/38
o výmere: 721 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, oba zapísané na LV č. 6872, v okrese
Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, katastrálne územie: Liptovský Mikuláš o veľkosti 1636/195494
k celku;
nebytový priestor č. 3 s popisom iný nebytový priestor, nachádzajúci sa na – 1. poschodí (suterén) vo
vchode č. 1 bytového domu s popisom stavby „POLYFUNKČNÝ DOM“ so súpisným číslom 1207,
postavený na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/11 o výmere: 702 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, prislúchajúci
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na zastavanom pozemku (KNC 5378/11) a na priľahlých pozemkoch - (i) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/10 o výmere: 435
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a (ii) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/38
o výmere: 721 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, oba zapísané na LV č. 6872, v okrese
Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, katastrálne územie: Liptovský Mikuláš o veľkosti
22565/195494 k celku.

B. POZEMKY; zapísané na LV č. 7862 pre k. ú. Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, okres: Liptovský
Mikuláš, Štát: SR, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

parcela registra „C“, parc. č. 5378/164 o výmere: 520 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/165 o výmere: 62 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/182 o výmere: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/183 o výmere: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/184 o výmere: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/185 o výmere: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/192 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/193 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/194 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcely registra „C“, parc. č. 5378/195 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“, parc. č. 5378/201 o výmere: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

(ďalej len „Predmet dražby“).
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
Nebytové priestory č. 1, 2 a 3 sa nachádzajú v polyfunkčnom dome č.s. 1207 na parc. č. 5378/11 v okresnom
meste Liptovský Mikuláš na okraji mesta, lokalite podobných polyfunkčných a prevádzkových objektov, skladov,
predajní a občianskej vybavenosti na ulici 1. mája. Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou a občianskym
vybavením, poloha je vhodná na bývanie aj na podnikanie. Prístup k domu je priamo z verejnej komunikácie pred
domom aj za domom. Dom je napojený na verejný rozvod elektro, zemný plyn, vodovod, kanalizáciu a telefón.
Jedná sa o stavbu so štyrmi nadzemnými podlažiami a suterénom. V suteréne sa nachádzajú nebytové priestory,
na I.NP sa nachádza nebytový priestor a byty, na II. až IV.NP sa nachádzajú iba byty. Celkový počet bytov v
polyfunkčnom dome je 31, nebytové priestory 3. Základy stavby sú betónové pásy a pätky s vodorovnou
izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú montované tyčové - ŽB skelet, obvodové murivo je tehlové s kontaktným
zatepľovacím systémom hr. 100 mm, vnútorné omietky sú hladké vápennocementové, vonkajšie omietky
silikátové farebné na zateplení, strecha plochá, krytina povlaková, na streche je bleskozvod, v dome je jeden
osobný výťah, podlahy v spoločných priestoroch z keramickej dlažby, okná plastové s izolačným dvojsklom, dvere
do spoločných a nebytových priestorov hliníkové, vykurovanie z vlastnej kotolne na zemný plyn, radiátory
plechové panelové. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, zemný plyn a na elektrickú energiu.
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Nebytové priestory č. 1, 2 a 3 sú umiestnené na časti prízemia a v celom suteréne, všetky tri nebytové priestory
tvoria jeden funkčný celok, ktorý slúži ako reštaurácia a kaviareň s príslušenstvom. Vstup do priestorov pre
verejnosť je z I.NP, časť reštaurácie v suteréne je prístupná aj samostatným spoločným schodiskom na západnej
strane objektu. Zásobovacia rampa priestorov je na severnej strane, kde je aj služobný vchod pre zamestancov.
Nebytové priestory č. 1, 2 a 3 sú štandardne vybavené, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, časť dverí a
zasklené steny hliníkové, podlahy keramická dlažba, omietky vápennocomentové štukové, stropy majú SDK
podhľady, interiérové dvere dýhované v obložkových a oceľových zárubniach, v sociálnych zariadeniach a v
kuchyni sú štandardné keramické obklady, elektroinštalácia svetelná aj motorická, má rozvod teplej aj studenej
vody z PPR potrubia, kanalizácia PVC, rozvod plynu, vykurovanie suterénu zo spoločnej kotolne, radiátory
plechové panelové, na I.NP sú podlahové vykurovacie registre, v kuchyni je VZT zariadenie, priestor má požiarny
systém a EZS. Vybavenie hygienických priestorov je štandardné. Celková podlahová plocha nebytových
priestorov predstavuje 699,28 m2.
K pôvodnej administratívnej budove, ktorá bola daná do užívania v r. 1952, sa nezachovalo kolaudačné
rozhodnutie, podľa evidencie súpisných čísel je stavba v užívaní od r. 1952. Stavba v r. 2007-2010 prešla
zásadnou rekonštrukciou a modernizáciou, nebytové priestory č. 1, 2 a 3 boli skolaudované priloženým
samostatným kolaudačným rozhodnutím z r. 2010, s riadnou údržbou.
Liptovský Mikuláš je okresné mesto na severe Slovenska, centrum stredného Liptova. Leží v centrálnej časti
geomorfologického podcelku Liptovská kotlina, je obklopené pohoriami Západné Tatry na severe, Nízke Tatry na
juhu a Chočské vrchy na severozápade. Mesto sa rozprestiera prevažne na pravom brehu rieky Váh (okrem
mestských častí Andice, Benice, Bodice, Demänová a Palúdzka), priamo pri jeho vtoku do vodnej nádrže
Liptovská Mara. Mesto je rozložené v rovnobežkovom smere (východ – západ), centrum mesta leží v nadmorskej
výške 577 m n. m. Je sídlom okresu Liptovský Mikuláš, prirodzeným centrom regiónu stredný Liptov a zároveň
najľudnatejším sídlom Liptova. Z hľadiska počtu obyvateľov okolo 32.000 je na 21. mieste medzi mestami na
Slovensku. Najväčšou vodnou plochou v meste je Liptovská Mara, ktorej východná časť je súčasťou
katastrálneho územia. Mesto leží na hlavnej železničnej trati č. 180 Žilina – Košice. Južnou časťou mesta
prechádza diaľnica D1 a mesto sa nachádza na križovatke ciest I/18 a II/584. Najbližšie letiská sú v Poprade a v
Žiline. Liptovský Mikuláš je významným strediskom cestovného ruchu. Je prirodzeným východiskom do Nízkych
Tatier (Demänovská dolina), ale aj do Západných Tatier a Chočských vrchov.
Nebytové priestoru sú užívané treťou osobou na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa
19.06.2020, ktorá zaniká dňom prechodu alebo prevodu vlastníckeho práva k Predmetu dražby alebo jeho časti z
Úpadcu na tretiu osobu v dôsledku speňaženia Predmetu dražby alebo jeho časti v konkurze vyhlásenom na
majetok Úpadcu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Priestory je možné užívať na rovnaký, alebo podobný
účel, ako slúžia v čase obhliadky - reštaurácia a kaviareň s príslušenstvom.
Parcela č. 5378/11 tvorí pozemok zastavaný polyfunkčným domom, parcely č. 5378/10 a 5378/38 tvoria okolitý
pozemok, v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš na ulici 1. mája, na okraji mesta, v zmiešanej lokalite
polyfunkčných domov, prevádzkových stavieb, predajní, skladov a občianskeho vybavenia, s možnosťou
napojenia na všetky inžinierske siete, bez negatívnych účinkov.
Parcela č. 5378/164 tvorí samostatný pozemok pred vchodom do reštaurácie, parcela č. 5378/165 tvorí terasu a
vstup do reštaurácie, ostatné parcely tvoria jednotlivé parkovacie miesta okolo polyfunkčného domu.
Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Ťarchy viaznuce na Predmete dražby
Na príslušnom liste vlastníctva č. 6852 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané
nasledovné poznámky:
Vl.32 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 7-1, -1 mezanín - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P69/2017,
Vl.32 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt. priestor 7-1/-1 mezanín - vchod 2 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva
na nehnuteľnosti formou predaja zálohu na verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová
banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,
Vl.32 MEDVE LM,s.r.o.- nebytový priestor -1 mezanín ,7-1,vchod 2 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,
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Vl.32 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 7-1/-1 mezanín - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška.,Prievidza,P-231/2019,
Vl.32 MEDVE LM, s.r.o.,nebyt. priestor č.7-1/-1.mezanín - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa
08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt. Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P-232/2019,
Vl.32 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 7-1, -1 mezanín - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P230/2019,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o., priestor 12-2, suterén - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P69/2017,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - priestor 12-2/suterén - vchod 1 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na
nehnuteľnosti formou predaja zálohu na verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P176/2017,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o.- nebytový priestor 12-2 suterén, vchod 1 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 12-2, suterén - Upovedpomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P230/2019, -2173/19;
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 12-2/suterén Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška.,Prievidza,P231/2019, -2175/19;
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o.,nebyt. priestor č. 2-12, suterén - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa
08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt. Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P-232/2019,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o., priestor 12-3, suterén - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P69/2017,
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - priestor 12-3/suterén - vchod 1 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na
nehnuteľnosti formou predaja zálohu na verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P176/2017,
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o.- nebytový priestor 12-3 suterén, vchod 1 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 12-3, suterén - Upovedpomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P230/2019, -2173/19;
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt priestor 12-3/suterén - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška.,Prievidza,P231/2019, -2175/19;
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o.,nebyt. priestor č. 3-12, suterén - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa
08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt. Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P-232/2019,
Na príslušnom liste vlastníctva č. 6852 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné
bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:
Záložné právo na nebytový priestor zariadenie stravovacie číslo 1, číslo vchodu 2, -1.mezan, súpisné číslo stavby
1207 na pozemku registra C KN 5378/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 28213/195494 na spoločných
častiach a zariadeniach a pozemku registra C KN p.č. 5378/11 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s. IČO 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v 1/1, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa
18.9.2014
Vl.32 MEDVE LM,s.r.o. - podiel 1/1 - nebyt priestor 7-1/-1mezanín,vchod 2 - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1679/2016,Mgr. Anna
Michnicová,Bratislava,Z-412/2017,
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Vl.32 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt priestor 7-1/1mezan ,vchod 2 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,
Vl.32 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 7-1, -1 mezanín - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,
Vl.32 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 7-1/ -1 mezanín - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205EX 1514/18 , JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019,
Záložné právo na rozostavaný nebytový priestor iný nebytový priestor číslo 2, číslo vchodu 1, suterén, súpisné
číslo stavby 1207 na pozemku registra C KN 5378/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1636/195494 na
spoločných častiach a zariadeniach a pozemku registra C KN p.č. 5378/11 v prospech: Slovenská záručná a
rozvojová banka, a.s. IČO 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v 1/1, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa
18.9.2014
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o.-nebyt priestor 12/2 -sut.vchod 1 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 12-2, suterén - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 12-2/suterén - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205EX 1514/18, JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019,
Záložné právo na rozostavaný nebytový priestor iný nebytový priestor 3, číslo vchodu 1, suterén, súpisné číslo
stavby 1207 na pozemku registra C KN 5378/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 22565/195494 na spoločných
častiach a zariadeniach a pozemku registra C KN p.č. 5378/11 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s. IČO 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v 1/1, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa
18.9.2014
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o.-nebyt.priestor 12-3/sut.vchod 1 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 12-3, suterén - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 12-3/suterén - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205EX 1514/18 , JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 6872 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané
nasledovné poznámky:
Vl. MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P-69/2017,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti formou predaja zálohu na
verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,
Vl.1 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P230/2019,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška,Prievidza,P-231/2019,
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Vl.1 MEDVE LM, s.r.o., - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt.
Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P232/2019,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P-69/2017,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti formou predaja zálohu na
verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P230/2019,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška.,Prievidza,P231/2019,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o. - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt.
Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P232/2019,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedpomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P-69/2017
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti formou predaja zálohu na
verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P230/2019,
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška.,Prievidza,P231/2019,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o. - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt.
Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P232/2019.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 6872 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné
bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:
Záložné právo na pozemok C KN parc.č. 5378/10, 5378/38, v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka,
a.s. IČO 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v v podiele 52414/195494 na základe záložnej zmluvy číslo
226560- 2014, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa 18. 09. 2014 - PVZ 1349/14;
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,
Vl.1 MEDVE LM, s.r.o. - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX
1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205EX 1514/18 , JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019,
Záložné právo na pozemky C KN p. č. 5378/10, p. č. 5378/38 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka,
a.s., IČO: 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v podiele 52414/195494 na základe Záložnej zmluvy č. 2265602014, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa 18. 09. 2014 - PVZ 1349/14 (PVZ 2023/19);
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
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nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,
Vl.33 MEDVE LM, s.r.o. - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX
1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,
Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205EX 1514/18 , JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019,
Záložné právo na pozemky C KN p. č. 5378/10, p. č. 5378/38 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka,
a.s., IČO: 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v podiele 52414/195494 na základe Záložnej zmluvy č. 2265602014, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa 18. 09. 2014 - PVZ 1349/14 (PVZ 2023/19);
Vl. 34 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,
Vl.34 MEDVE LM, s.r.o. - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX
1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,
Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205EX 1514/18 , JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019.
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 7862 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané
nasledovné poznámky:
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr.
René Matuška Prievidza, P-69/2017,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - podiel 1/1 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti formou predaja
zálohu na verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18,
JUDr. René Matuška Prievidza, P-230/2019,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška,Prievidza,P-231/2019,
Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt. Mikuláši, dražobník:
DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P-232/2019,
Na príslušnom liste vlastníctva č. 7862 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné
bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:
Záložné právo na pozemok C KN parc.č. 5378/164, 5378/165, 5378/182, 5378/183, 5378/184, 5378/185,
5378/192,5378/193, 5378/194, 5378/195, 5378/201 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO
00682420, Štefánikova 27, Bratislava v 1/1, na základe záložnej zmluvy číslo 226560-2014 druh pohľadávky: úver
V 4015/2014 zo dňa 18.9.2014
Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 102883612/2016, Z-1481/2016,
Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 103365852/2016, Z-2462/2016,
Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 103565707/2016, Z-2965/2016,
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Vl.1 MEDVE LM,s.r.o.- podiel 1/1 - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k. 100301658/2017,Z-730/2017,
Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 100893638/2017, Z-1888/2017,
Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 101614877/2017, Z-2779/2017,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,
Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 100381852/2018, Z-1089//2018,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o.- podiel 1/1- Záložné právo pre Daňový úrad Žilina č.k. 101322042/2018,Z-2622/2018,
Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 100199286/2019, Z-313/2019,
Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 100444916/2019, Z-748/2019,
Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 101001087/2019, Z-1689/2019,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René
Matuška Prievidza, Z-3033/2019,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti 205EX 1514/18, JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019,
Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina č.k.100257042/2020,Z-383/2020.
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.
Vyššie uvedené ťarchy v podobe záložných práv a exekučných záložných práv neovplyvňujú hodnotu Predmetu
dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje sa exekučné záložné právo
s poukazom na ustanovenie § 48 ZKR. Pri speňažení Predmetu dražby zanikajú ťarchy v podobe záložného
práva v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo
podľa ustanovenia § 8 ZKR. V dôsledku uvedeného sa Predmet dražby na vydražiteľa prevádza nezaťažený
týmito ťarchami /záložnými právami, exekučnými záložnými právami/. Všetky zápisy na LV č. 6872, 7862 a 6852
týkajúce sa uvedených tiarch /záložné práva, exekučné záložného práva, exekučné príkazy/ budú pri zápise
vlastníckeho práva vydražiteľa do katastra nehnuteľností záznamom zrušené /vymazané z predmetného listu
vlastníctva/.
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 115/2020 zo dňa 22.08.2020 vyhotoveným znalcom
Ing. Miroslavom Vaškom, zapísaným v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo
znalca: 913731:
331.000,- EUR (slovom: tristotridsaťjednatisíc eur)
Najnižšie podanie:
248.250,- EUR bez DPH (slovom: dvestoštyridsaťosemtisícdvestopäťdesiat eur bez DPH)
Minimálne prihodenie:
1.000,- EUR (slovom: tisíc eur)
Výška dražobnej zábezpeky:
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49.790,88 EUR (slovom: štyridsaťdeväťtisícsedemstodeväťdesiat eur a osemdesiatosem centov)
Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK37 0900
0000 0051 6859 0211, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s., VS: 9112019), dokladom o úhrade je originál
dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby
(nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia
dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
b) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK37 0900 0000 0051 6859 0211, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s., VS: 9112019), dokladom o úhrade
je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o
dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu).
Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej
podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK37 0900 0000 0051 6859 0211, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.
s., VS: 9112019), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Upozornenie: Úpadca, spoločnosť MEDVE LM, s.r.o. v konkurze, so sídlom M. Pišúta 4010, Liptovský Mikuláš
031 01, IČO: 44 050 038, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:
20285/L, IČ DPH: SK2022569197, je platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je stanovená vo výške 248.250,EUR ako suma bez DPH, pričom DPH prislúchajúca k sume najnižšieho podania predstavuje sumu 49.650,- EUR.
Pre účely určenia najvyššieho podania, bude rozhodujúce podanie v sume bez DPH.
a. V zmysle ust. § 69 ods. 12 písm. d) zákona NRSR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, daň platí vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý je príjemcom plnenia od Úpadcu (iného
platiteľa DPH), a to priamo správcovi dane – dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa, teda
takýto vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením ako základ
dane bez DPH (t.j. napr. sumu 248.250,- EUR, resp. navýšenú, resp. zníženú podľa priebehu a výsledku
dražby) a prislúchajúcu sumu DPH vo výške 20% zo základu dane (t.j. 49.650,- EUR, resp. navýšenú
podľa priebehu a výsledku dražby) je povinný vysporiadať priamo so správcom dane.
b. V prípade, ak predmet dražby vydraží vydražiteľ, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento povinný uhradiť
dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením navýšenú o DPH vo výške 20% z ceny dosiahnutej vydražením
(t.j. napr. sumu 297.900,- EUR, resp. navýšenú, resp. zníženú podľa priebehu a výsledku dražby). Až po
úplnom uhradení ceny dosiahnutej vydražením vrátane prislúchajúcej 20% DPH je cena za Predmet
dražby uhradená v celosti.
Obhliadka predmetu dražby:

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

169

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

Termín č. 1: 14.04.2021 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční na parkovisku pred polyfunkčným
domom Rezidencia CHOPOK na adrese 1. mája 1207/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Termín č. 2: 21.04.2021 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční na parkovisku pred polyfunkčným
domom Rezidencia CHOPOK na adrese 1. mája 1207/2, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 48 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
zilina@irkr.sk.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Poznámka: Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva
(speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby 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;
vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste
spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu
predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice
o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby nesie vydražiteľ!
Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Ľubica Joneková, so sídlom notárskeho úradu Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.
Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
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príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21
odsek 2. Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.
V Bratislave dňa 22.03.2021
Za navrhovateľa a organizátora dražby:

______________________________
JUDr. Simon Manduch
komplementár
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
/osvedčený podpis/

K014205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDVE LM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 050 038
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/11/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – pohľadávka – dňom
24.03.2021
Predmet speňaženia:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010
01 Žilina, IČO: 36 865 265 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.
841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 ako správca úpadcu MEDVE LM, s.r.o.
v konkurze, so sídlom M. Pišúta 4010, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 44 050 038, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20285/L, vyhlasuje dňom 24.03.2021 na základe
záväzného pokynu veriteľského výboru ako príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie
hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV 70/2020 pod značkou záznamu K030926 dňa 09.04.2020 v znení zverejnenia v
Obchodnom vestníku MS SR č. 216/2020 pod značkou záznamu K081043 zo dňa 09.11.2020, pod súpisovou
položkou majetku por. č. 6 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

171

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise
všeobecnej podstaty, a to:
i.

Súpisová položka majetku por. č. 6: Hnuteľná vec: Peňažná pohľadávka

Istina: 125.000,- Eur;
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nárok Úpadcu na odplatu zo zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa
10.10.2016, ktorou Úpadca ako veriteľ postúpil svoje neuspokojené peňažné pohľadávky v celkovej sume
245.964,14 Eur vrátane príslušenstva voči dlžníkovi PHARMACY – LM, spol. s r.o., so sídlom Čapajevova 23,
080 01 Prešov, IČO: 45 337 10 za služby dodané na základe Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 08/2013,
Objednávka tepla na rok 2013, Objednávka tepla na rok 2014, Objednávka tepla na rok 2015.
Dlžník: MASTER SK (v azbuke MACTEP CK), so sídlom Oskanova 110, R.I.g. Nazraň, INN 2635079695, INN
263401001, KPP 263401001, OGRN 10526000314821, Ingušská republika, Ruská federácia
Súpisová hodnota (aj mena): 12.500,- EUR
(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Dňa 18.12.2020 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu
speňaženia za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia 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 Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) o zmluve o postúpení
pohľadávok.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR, na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk a zároveň aj na internetovom portáli www.bazos.sk a www.slovenskakonsolidacna.sk,
v ktorom bude odkaz na oznámenie zverejnené na webovom sídle správcu.
Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to
telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: 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, (ii) riadne označenie Predmetu speňaženia, na ktorú sa ponuka záujemcu vzťahuje, a to
uvedením poradového čísla súpisovej zložky majetku a označenia „Peňažná pohľadávka“ a (iii) zloženie
zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za konkrétny z Predmetov speňaženia, pričom zábezpeka musí byť
pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 07.04.2021 do 16:00
hod., vo výške 1.000,- EUR.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania, ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (i) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (ii)
uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

172

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

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 veriteľským výborom ako príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Odplata:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia, za
predpokladu súčasného splnenia podmienky ponúknutia minimálnej výšky odplaty za Predmet
speňaženia.
V prvom kole ponukového konania je minimálna odplata za Predmet speňaženia samostatne stanovená vo výške
100 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia zapísanej v súpise majetku, t.j. minimálna odplata v prvom kole
ponukového konania za Predmet speňaženia je stanovená na sumu vo výške 12.500,- Eur.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
konkrétny Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane
splnenia podmienky minimálnej výšky odplaty a zloženia zábezpeky podľa týchto podmienok
konania, správca prijme najvyššiu ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia a túto vyhodnotí
Víťaznú ponuku správca oznámi predsedovi veriteľského výboru Úpadcu, pričom veriteľský výbor
k predloženej víťaznej ponuke vyjadriť.

predpokladu
ponukového
ako víťaznú.
má právo sa

Správca má právo ponúkanú odplatu kedykoľvek odmietnuť, ak bude nevýhodná alebo neprimerane nízka.
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: IBAN: SK37 0900 0000 0051
6859 0211, vedený v Slovenská sporiteľa, a. s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhodnotí do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku za Predmet speňaženia správca predloží
Príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania
podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a
písomne o tom informuje Správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.
V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán
predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení príslušného kola ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za
Predmet speňaženia. V ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne najvyššiu
odplatu za Predmet speňaženia a jeho ponuka bude schválená zo strany Príslušného orgánu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola schválená Príslušným orgánom,
Správca bez ďalšieho vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že odplatu
ponúknutú za Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o postúpení
pohľadávky, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže
víťaz ponukového konania výslovne súhlasí s kratšou lehotou.
Ak úspešný záujemca Odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami vyššie alebo v lehote stanovenej správcom
neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude Predmet speňaženia, ktorý mal byť predaný
na základe tejto zmluvy o postúpení pohľadávky.
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Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR.
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.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 07.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – MEDVE LM, s.r.o. – PREDAJ POHĽADÁVKY“. Na
ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K014206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Maja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Hnúšťa -, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1991
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Maja Balážová,
Hnúšťa, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika, dát. nar.: 14. 2. 1991, oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen 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,
SKP, k.s., správca Maja Balážová

K014207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Maja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Hnúšťa -, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1991
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Maja
Balážová, Hnúšťa, 981 01 Hnúšťa, nar.: 14. 2. 1991, 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: 0198; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Maja Balážová

K014208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Maja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Hnúšťa -, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1991
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Maja Balážová, Hnúšťa,
981 01 Hnúšťa, Slovenská republika, dát. nar.: 14. 2. 1991 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré
vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/51/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16. 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 Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, 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-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Maja Balážová, Hnúšťa, 981 01 Hnúšťa, born.: 14. 2. 1991 (hereinafter referred to as "debtor") we
are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No.
5OdK/51/2021 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal 16. 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., so sídlom Námestie
SNP 74/28, 960 01 Zvolen, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Vo Zvolene, dňa 15. 3. 2021
In Zvolen, 15. 3. 2021
SKP, k.s., správca Maja Balážová
SKP, k.s., trustee Maja Balážová
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K014209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akusha s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37 / 0, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 333 417
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzného konania na majetok úpadcu Akusha s.r.o. ,,v konkurze“ , so sídlom
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 333 417, týmto správca v súlade
s ust. §
98 ods. 2 v spojení s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") zverejňuje Návrh čiastkového rozvrhu
pre nezabezpečených veriteľov:
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4K/32/2017 zo dňa 16.11.2017, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 224/2017 zo dňa 24.11.2017, bola spoločnosť Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, značka správcu S1429, ustanovená do funkcie správcu úpadcu
Akusha s.r.o., so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 333 417 (ďalej len ako „Úpadcu“).
Správca v súlade s ust. § 96 ods. 2 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku SR č. 22/2021 zo dňa 03.02.2021
oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň aj oznam o zámere zostaviť
čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote žiadny z veriteľov nepodal u Správcu odôvodnené
námietky voči poradiu pohľadávok proti podstate a tak zostaveniu tohto čiastkového rozvrhu nebráni žiadna
zákonná prekážka.
Veritelia Úpadcu
V rámci konkurzného konania si v súlade so zákonom stanovenými náležitosťami uplatnilo svoje pohľadávky
tridsaťosem (38) veriteľov kedy konečná výška zistených pohľadávok jednotlivých veriteľov predstavuje sumu
1 979 828,81 Eur.

Výťažok zo speňaženia majetku a pohľadávky proti podstate
Prehľad výťažku zo speňaženia majetku Úpadcu
Opis súpisovej
Súpisová
Podstata
zložky
hodnota
Nevyčerpaná
časť preddavku
na
úhradu
odmeny
Všeobecná 714,16 €
a výdavkov
predbežného
Správcu.
Pohľadávka
z účtu:
zabezpečenie
finančných
prostriedkov na
6 810,99
Všeobecná
bežnom
účte
€
právneho
predchodcu
úpadcu – Solid

1

2
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Care Plus, s.r.o.
Pohľadávka
z účtu:
preplatok
RZ
poistného
na
9 434,81
Všeobecná
verejné
€
zdravotné
poistenie za rok
2017.
Peňažná
pohľadávka:
Dohoda
o urovnaní
–
prijatie
peňažného
plnenia
z nároku,
kt.
10 500,00
vznikol
Všeobecná
€
uplatnením
odporovacieho
práva podľa ust.
§
57
ZKR,
dlžník:
Peter
Kuzmin, Agave
Trade,
s.r.o.,
SC Plus, s.r.o.
Pohľadávka
z účtu:
preplatok
RZ
poistného
na
Všeobecná 44,25 €
verejné
zdravotné
poistenie za rok
2015.
Pohľadávka
z účtu:
preplatok
RZ
poistného
na
Všeobecná 103,25 €
verejné
zdravotné
poistenie za rok
2017.
Pohľadávka
z účtu:
preplatok
RZ
poistného
na
Všeobecná 65,78 €
verejné
zdravotné
poistenie za rok
2017.
Pohľadávka
z účtu:
preplatok
RZ
poistného
na
Všeobecná 29,48 €
verejné
zdravotné
poistenie za rok
2018.
Pohľadávka
z účtu:
preplatok
RZ
poistného
na
Všeobecná 864,09 €
verejné
zdravotné
poistenie za rok
2017.
Pohľadávka
z účtu:
preplatok
RZ
poistného
na
Všeobecná 71,86 €
verejné
zdravotné
poistenie za rok
2017.
Pohľadávka

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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z účtu:
preplatok
RZ
poistného
na
2 927,62
Všeobecná
verejné
€
zdravotné
poistenie za rok
2017.
Peňažná
pohľadávka:
Uznesenie
Okresného
súdu
Dolný
Kubín sp. zn.
5C/86/2019-311
zo
dňa
25.01.2021,
ktorým
bol
schválený zmier
40 000,00
v konaní
Všeobecná
€
o vydanie
bezdôvodného
obohatenia
v konaní
vedenom
Okresným
súdom
Dolný
Kubín sp. zn.
5C/86/2019;
dlžník: Miroslav
Pobeha
71 566,29
€

11.

12.

SPOLU

Výpočet čistého výťažku určeného na pomerné uspokojovanie veriteľov v konkurznom konaní
Určenie čistého výťažku pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov
výška výťažku v Eur
odmena správcu s DPH v Eur
celková priradená časť PPP v Eur
súdny poplatok 0,2% z výťažku zo všeobecnej podstaty
predpokladaná rezerva správcu spojená s vedením konkurzného konania
SPOLU

71 566,29 €
- 6 542,09 €
- 19 376,94 €
- 143,- €
- 6 467,43 €
39 036,83 €

Rozvrhová časť
Označenie veriteľa
ANTIK Telecom s.r.o.
Consumer Finance Holding, a.s.
Gordic Collect, s.r.o.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Intrum Justitia Slovakia s.r.o.
MKP Trade, sr.o.
Lekáreň MARTIN, s.r.o.
Mesto Komárno
regionPRESS, s.r.o.
Scania Slovakia s.r.o.
SERVIS CLIMAX a.s.
Schwarz Ján Ing. A Schwarzová Katarína
Slovenská kancelária poisťovateľov
Slovenská konsolidačná, a.s.
SLOVENSKÝ PLYNÁREN-SKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.

Výška
zistených Per.
pomer
pohľadávok
pohľadávok
905,68 €
0,0457
122,81 €
0,0062
30 944,96 €
1,5630
16 898,11 €
0,8535
3 041,27 €
0,1536
1 000,- €
0,0505
485 051,- €
24,4996
3 212,43 €
0,1623
3 073,30 €
0,1552
2 301,73 €
0,1163
7 671,90 €
0,3875
230 409,53 €
11,6379
2 047,63 €
0,1034
393 674,92 €
19,8843
2478,09 €
0,1252
8 604,93 €
0,4346
290 236,68 €
14,6597

zistených Suma
určená
uspokojenie
17,86 €
2,42 €
610,15 €
333,18 €
59,97 €
19,72 €
9 563,88 €
63,34 €
60,60 €
45,38 €
151,27 €
4 543,05 €
40,37 €
7 762,20 €
48,86 €
169,67 €
5 722,68 €
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tremco illbruck s.r.o.
1 122,27 €
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
8 824,91 €
SR - Daňový úrad Banská Bystrica
433 958,84 €
SR - Slovenská konsolidačná, a.s., ako poverená osoba za 4 320,- €
správcu Ministerstvo vnútra SR
Mesto Trnava
26 696,13 €
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
2 546,35 €
Finančné riaditeľstvo SR - Colný úrad BB
330,- €
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
3 938,01 €
Inšpektorát práce Banská Bystrica
500,- €
Stredoslovenská distribučná, a.s.
88,97 €
Hlavné mesto SR v Bratislava
165,89 €
LAMELLAND, s.r.o.
1 826,71 €
ČSOB Poisťovňa, a.s.
535,81 €
Mesto Žilina
7 499,76 €
Mesto Liptovský Mikuláš
2 755,46 €
Východoslovenská vodá-renská spoločnosť, a.s.
19,26 €
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
146,50 €
IMAO electric, s. r. o.
1 119,93 €
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
1 542,97 €
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
216,07 €
SPOLU
1 979 828,81 €

Deň vydania: 24.03.2021

0,0567
0,4457
21,9190
0,2182

22,13 €
174,00 €
8 556,49 €

1,3484
0,1286
0,0167
0,1989
0,0253
0,0045
0,0084
0,0923
0,0271
0,3788
0,1392
0,0010
0,0074
0,0566
0,0779
0,0109
100 %

526,37 €
50,21 €
6,51 €
77,65 €
9,86 €
1,75 €
3,27 €
36,02 €
10,56 €
147,87 €
54,33 €
0,38 €
2,89 €
22,08 €
30,42 €
4,26 €
39 036,83 €

85,18 €

Správca v súlade s § 101 ods. 1 ZKR, určuje zástupcovi veriteľov lehotu 20 dní odo dňa zverejnenia návrhu
čiastkového rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov na jeho schválenie.
Prvá arbitrážna, k.s.
Správca
Ing. Vojtech Švantner
Komplementár

K014210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Klinčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerček 31, 980 31 Hodejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.5.1956
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 4490/1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/564/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/564/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Irena Klinčáková
Druh majetku: Nehnuteľné veci:
Okres: Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, k. ú. Rimavská Sobota
LV č. 1961
Rodinný dom postavený na parcele 2544, súpisné číslo 279
Pozemok registra „C“ č. parcely 2544 o výmere 266 m2 zastavaná plocha a nádvorie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Pozemok registra „C“ č. parcely 2543 o výmere 222 m2 záhrada
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/10 k celku
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu 4 000,000 EUR

v Banskej Bystrici dňa 15.02.2021

K014211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihalovičová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 2103 / 7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1993
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/774/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/774/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Lucia Mihalovičová Sídlo/ Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Stráž 2103/7, 960 01 Zvolen IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 19.03.1993 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu: 4OdK/774/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/774/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09
Bratislava, SR, doručenej správcovi dňa 22.02.2021, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula
dňa 23.09.2019, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
1. veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SR
Pohľadávka č. 1 vo výške 600,- EUR, z toho istina vo výške 1.687,89 EUR, úroky z omeškania vo výške 120,36
EUR a náklady z uplatnenia vo výške 348,- EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Dňa 19.06.2015 spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova
25, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.
23636/B v pozícii veriteľa uzatvorila s Lucia Mihalovičová, nar. 19.03.1993, trvale bytom Stráž 2103/7, 60 01
Zvolen v pozícii dlžníka (ďalej len "úpadca") zmluva o úvere č. 605000173 (ďalej len "zmluva o úvere"), na
základe ktorej veriteľ poskytol úpadcovi úver vo výške 600,- € a úpadca sa zaviazal zaplatiť veriteľovi túto sumu
zvýšenú o príslušný poplatok vo výške 576,- €, t.j. spolu vo výške 1176,- €. Predmetnú sumu sa úpadcu zaviazal
splávať v 12 mesačných splátkach vo výške 98,- € počnúc dňom 20.07.2015 na účet veriteľa špecifikovaný vo
Všeobecných podmienkach poskytnutia úveru. Úpadcovi pred splatnosťou dlhu v prospech zmluvy o úvere
neuhradil žiadnu sumu. Vzhľadom k tomu, že svoj záväzok neplnil riadne a včas, porušil tak povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy o úvere, čím stratil výhodu splátok a dlh sa stal splatný dňa 19.06.2016. Po splatnosti dlhu
úpadca neuhradil žiadnu sumu.
Poradie: iná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Bratislave, dňa 19.03.2021
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K014212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vozár Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Balog 0, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/43/2021 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/43/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Ľubomír Vozár, nar. 23.02.1971, trvale bytom 976 52 Čierny
Balog oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1. posch., a to počas stránkových hodín
v pondelok až piatok 8,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 15,00 hod.. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na
nahliadanie do spisu je potrebné vopred písomne oznámiť na e-mail adrese: akvavrekova@gmail.com
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K014213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vozár Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Balog 0, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/43/2021 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/43/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie správcu o bankovom účte, na ktorý je možné zložiť kauciu pri popretí pohľadávky.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Ľubomír Vozár, nar. 23.02.1971, trvale bytom 976 52 Čierny Balog,
týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje
všetkým veriteľom v konkurznom konaní č. 4OdK/43/2021, že kauciu pri popretí pohľadávky iných veriteľov je
možné zložiť na bankový účet vedený v Tatrabanka, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK44 1100 0000
0029 4108 0937, pričom variabilným symbolom bude číslo popretej pohľadávky v zozname.
Zoznam pohľadávok bude veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu treba dohodnúť
vopred na e-mail adrese správcu: akvavrekova@gmail.com.
Popretie pohľadávky iného veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok a zároveň ak bude v tej istej lehote na vyššie uvedený účet zložený preddavok
na trovy konania, pričom 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K014214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ábelová 59, 985 13 Ábelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/475/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/475/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Pavel Daniel, nar. 05. 04. 1977, trvale bytom
Ábelová 59, 985 13 Ábelová (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 5/2021 dňa 11.01.2021, K001091.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Osobné motorové vozidlo Renault 25, VIN: VF1B29B0501162045, ŠPZ: LC 961CY,
1 farba: strieborná metalíza svetlá, karoséria: AB hatchback 5 dv., kategória vozidla M1 použitá
1991
300,00 €

Poznámka
nepojazdné

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovné hnuteľné veci:
· Osobné motorové vozidlo Renault 25, VIN: VF1B29B0501162045, ŠPZ: LC 961CY, farba: strieborná
metalíza svetlá, karoséria: AB hatchback 5 dv., kategória vozidla M1, rok výroby 1991, nepojazdný,
nemá STK ani EK.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom
„Konkurz 5OdK/475/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 225,00 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
5OdK/475/2020 a priezvisko (resp. obchodné meno) záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K014215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 33 / 24, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1974
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/174/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/174/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Vladimír Berky, narodený: 03.09.1974, bytom Družby 33/24,
987 01 Poltár, na majetok ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
5OdK/174/2020 zo dňa 19.03.2020 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 60/2020 zo dňa 26.03.2020, vyhlasuje
podľa 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“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku
dlžníka:
Číslo súpisovej zložky majetku: 4
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo DAEWOO LANOS TF48Y/-/Rok výroby: 1998
VIN: KLATF48YEWB262692
Evidenčné číslo: PT 910AA
Stav: nepojazdné, vhodné na súčiastky
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 100.00 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 19.05.2020

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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Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

V prípade záujmu je potrebné si obhliadku vopred dohodnúť emailom na adrese: office@spks.sk.
Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.: 5OdK/174/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská
a poradenská k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica.
3) Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu; telefonický
kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 51742020, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä náklady spojené so zápisom zmeny
v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte).
7) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk 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 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
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10) V lehote päť 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.
11) Úspešný záujemca je povinný zabezpečiť zmenu zápisu vozidla v evidencii motorových vozidiel vedenej
príslušným dopravným inšpektorátom do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy, inak má správca právo od zmluvy
odstúpiť a záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
12) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K014216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RZ spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská Nová Ves 102, 991 07 Opatovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 109 521
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu RZ spol. s r.o., so sídlom Opatovská Nová Ves 102, 991 07 Opatovská Nová Ves, IČO: 44 109 521, č. k.
4K/16/2020, v zmysle § 76 ods.1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v zmysle neskorších
predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
Položka č. 1
Popis
podnikateľský účet Tatra banka a.s., SK92 1100 0000 0026 2503 7486

Právny dôvod
iná majetková hodnota - zostatok na účte

Súpisová hodnota
362,62 €

Položka č. 2
Popis
Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Banská Bystrica

Právny dôvod
vratka DPH za 11/2020

Súpisová hodnota
3 218,36 €

Položka č. 3
Dlžník
Zoltán Rimóczi, Opatovská Nová Ves 102, 991 07

Právny dôvod
Pohľadávka voči spoločníkovi

Súpisová hodnota
117 585,03 €

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
v Banskej Bystrici, dňa 19.03.2021
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K014217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skerešovo 39, 982 62 Skerešovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1961
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/51/2021 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/51/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Slavomír Farkaš, nar. 21.05.1961, trvale bytom Skerešovo 39, 982 62 Gemerská Ves, týmto v zmysle
ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15.00 hod.
Termín je nutné si vopred dohodnúť Emailom na recovery@perspecta.eu.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1894

K014218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skerešovo 39, 982 62 Skerešovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1961
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/51/2021 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/51/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Slavomír Farkaš, nar. 21.05.1961, trvale bytom Skerešovo 39, 982 62 Gemerská Ves, prechodne bytom
Jabloňovce 20, 934 01 Levice, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b), 19,
20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania na účely ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. je vedený vo VÚB, a. s., č. ú. IBAN: SK13 0200 0000 0032 1392 2053, BIC:
SUBASKBX.
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 ust. § 32 ods. 7 z. č. 7/2005 Z. z. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 32 ods. 19 z. č. 7/2005 Z. z. 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 ust. § 32 ods. 20 z. č. 7/2005 Z. z. povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa ust. § 32 ods. 21 z. č. 7/2005 Z. z. na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr
do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok. 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. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania
podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1894

K014219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skerešovo 39, 982 62 Skerešovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1961
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/51/2021 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/51/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables!
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty!
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne!
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad!
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed!
Invitation a produire une créance. Délais a respecter!
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare!
Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero!
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Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai!
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők!
Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba!
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen!
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów!
Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar!
Invita?ie de înregistrare a cererii de admitere a crean?ei. Termenul limită!
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat!
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta!

PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca konkurznej
podstaty dlžníka, t. j. dlžníka Slavomír Farkaš, nar. 21.05.1961, trvale bytom Skerešovo 39, 982 62 Gemerská
Ves, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banský Bystrica, spis. zn.: 4OdK/51/2021, zo dňa
05.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, as bankruptcy truste of bankrupt
Slavomír Farkaš, born 21.05.1961, permanently residing Skerešovo 39, 982 62 Gemerská Ves (hereinafter only
“the Bankrupt “), has according to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015 the duty to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/51/2021
dated 5th of March 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.03.2021. Dňom
20.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 19th of March 2021. Bankruptcy was
declared on 20th of March 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
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 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).
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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).
2. 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).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 so sídlom kancelárie
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovak Republic whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court - District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, 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).
4. 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 pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže
byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other 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 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).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
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podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the
conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

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

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
10. 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).
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11. 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).
12. 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).
13. 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 (§ 29 the fixtures shall be divided
in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. 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).
15. 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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
18. 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 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).
19. 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).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 53
ods. 3 Civilného sporového poriadku).

The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality.
The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias
must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the
objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§
53 sec. 3 Civil process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania 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 20.05.2015

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic has according to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th
May 2015.
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Vo Vlkanovej dňa 20.03.2021 / In Vlkanová on the 20th of March

PERSPECTA Recovery, k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka / Trustee of the bankrupt

K014220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horňáková Jiřina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strakonická cesta 2315/19, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/78/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/78/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jiřina Horňáková, nar. 09.12.1960, bytom Strakonická
cesta 2315/19, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Jiřina Horňáková, s miestom
podnikania Strakonická cesta 2315/19, 960 01 Zvolen, IČO: 41 193 113, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I, č. k. 5OdK/78/2020, v zmysle § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že bol splnený rozvrh výťažku.
Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz č.k. 5OdK/78/2020, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 13.02.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku pod č. OV 34/2020 dňa
19.02.2020, sa končí z dôvodu, že bol splnený rozvrh výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jana Živická, správca

K014221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Poliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod sekvojou 39/1343, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/556/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/556/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a že sa do 90
dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 09.12.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 244/2020 dňa 18.12.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Martin Poliak, nar.: 02.01.1960, bytom:
Pod sekvojou 39/1343, 968 01 Nová Baňa, podnikajúci pod obchodným menom – Martin Poliak, s miestom
podnikania Pod Sekvojou 39/1343, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 395 777 (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie
správcu Úpadcu bola ustanovená: JUDr. Jana Živická – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1777 (ďalej len ,,Správca“).
Správca týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1) a 2) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz sp. zn.: 4OdK/556/2020, vyhlásený Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 09.12.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku pod č. OV
244/2020 dňa 18.12.2020, sa končí z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny
veriteľ.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Živická, správca

K014222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Nič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1332/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1977
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/763/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/763/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty Dlžníka: Jozef Nič, nar. 13.07.1977, trvale bytom Budovateľská 13,
969 01 Banská Štiavnica (ďalej len „Dlžník“), ktorého správcom je: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica (predtým: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica), IČO: 46 404 503,
značka správcu: S1568, je zapísaný v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
nasledovný majetok:
1. Motorové vozidlo
továrenská značka

druh
vozidla

PEUGEOT 406 ST
HDI
90PS osobné
8*RHY/B/E

EČV

VIN

druh
karosérie

BS676AZ VF38BRHYE80957316 AA sedan

kategória
vozidla

farba

rok
spoluvl.
výroby podiel

súpisová
hodnota
(Eur)

M1

strieborná
metalíza
svetlá

1999

500

1/1

Poznámka: Správca nemá bližšie informácie o predmetných motorových vozidlách, ani informácie o aktuálnom
stave motorových vozidiel, ako ani o mieste, kde sa toho času motorové vozidlá nachádzajú.

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 15.03.2021
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V Banskej Bystrici, dňa 15.03.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K014223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 310/8, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1975
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/109/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/109/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty Dlžníka: Ján Bartoš, nar. 21.09.1975, trvale bytom Záhradná 310/8,
977 01 Brezno (ďalej len „Dlžník“), ktorého správcom je: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568, je zapísaný v súlade s ust. § 167h ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) nasledovný majetok:
1. Motorové vozidlo
továrenská
značka
VAZ
VOLKSWAGEN
POLO

druh
vozidla
osobné

RENAULT CLIO

osobné

osobné

EČV

VIN

druh
karosérie
neznáme

BR663AE 1040181
WVWZZZ6NZ
BR949CJ
AA sedan
WY103529
VF1CB0U0
BR102CJ
neznáme
F22573229

kategória
vozidla
neznáme
M1
neznáme

farba

rok
výroby
1980

neznáme
šedá metalíza
1997
tmavá
neznáme

2000

spoluvl.
podiel
1/1

súpisová
hodnota (Eur)
100

1/1

100

1/1

100

Poznámka: Správca nemá bližšie informácie o predmetných motorových vozidlách, ani informácie o aktuálnom
stave motorových vozidiel, ako ani o mieste, kde sa toho času motorové vozidlá nachádzajú.

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 15.03.2021

V Banskej Bystrici, dňa 15.03.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K014224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelené 53, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/576/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/576/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.12.2020, sp. zn. 4OdK/576/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 250/2020 zo dňa 30.12.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Richard Oravec,
nar. 20.05.1980, trvale bytom Zelené 53, 987 01 Poltár (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Richard Oravec, nar. 20.05.1980, Zelené
53, 987 01 Poltár končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K014225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebedín-Bečov 14, 974 01 Sebedín-Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/522/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/522/2020
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.12.2020, sp. zn. 5OdK/522/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 236/2020 zo dňa 08.12.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Miroslav Kováč,
nar. 03.05.1974, bytom Sebedín - Bečov 14, 974 01 Bečov (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená 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'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Kováč, nar. 03.05.1974, Sebedín Bečov 14, 974 01 Bečov končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvency services, k.s., správca

K014226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko 1/11, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/23/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/23/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 2OdK/23/2020 zo dňa 27.01.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 23/2020 dňa 04.02.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mária Tóthová, nar.
06.11.1973, trvale bytom Gemerský Jablonec 238, 980 35 Gemerský Jablonec, na korešpondenčnej adrese
Rúbanisko 1/11, 984 03 Lučenec., pričom do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD.,
správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do zoznamu správcov pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však
správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na
trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 19.03.2021, žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Mária Tóthová, nar. 06.11.1973, trvale bytom Gemerský Jablonec 238, 980 35
Gemerský Jablonec, na korešpondenčnej adrese Rúbanisko 1/11, 984 03 Lučenec., sa KONČÍ, nakoľko
zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K014227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Árvayová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nandraž 57, 049 61 Nandaž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1985
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/575/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/575/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.12.2020, sp. zn. 5OdK/575/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 251/2020 zo dňa 31.12.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Lucia Árvayová,
nar. 11.06.1985, bytom Nandraž 57, 049 61 Nandraž , pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Lucia
Árvayová-STAV, s miestom podnikania Nandraž 57, 049 61 Nandraž, IČO: 44 343 221 (ďalej len ,,Dlžník'') a do
funkcie správcu bola ustanovená 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'').
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Lucia Árvayová, nar. 11.06.1985, Nandraž
57, 049 61 Nandraž končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvency services, k.s., správca

K014228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nowak Milena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Koniec 129 / 9, 966 53 Hronský Beňadik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/44/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/44/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 2OdK/44/2020 zo dňa 26.02.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 51/2020 dňa 13.03.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Milena Nowak, nar.
25.02.1979, trvale bytom Horný Koniec 129/9, 966 53 Hronský Beňadik., pričom do funkcie správcu dlžníka bol
ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do
zoznamu správcov pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však
správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na
trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 19.03.2021, žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Milena Nowak, nar. 25. 02.1979, trvale bytom Horný Koniec 129/9, 966 53
Hronský Beňadik., sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K014229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hampachel Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1977
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1015/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1015/2019
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):
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marek Hampachel, nar. 16.08.1977, Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec, 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 20.10.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Sociálna poisťovňa ústredie 30807484 Ul. 29. augusta 8-10 Bratislava 81363 Slovenská republika 632,44 €

KORE management, k.s., správca
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K014230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dreďan Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnúšťa 98101, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1070/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1070/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Dňa 08.03.2021

Prihláška pohľadávky veriteľa CD Consulting, s.r.o., Příkop 843/4, Brno Zábrdovice, Česká republika, IČO:
26429705, v celkovej sume 5 712,56,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

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

Mgr. Zuzana Miklošková
správca

K014231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jánskeho 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/54/2021 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/54/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie na adrese Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: : Peter Baláž, nar. 11.01.1993, trvale bytom Dr. Jánskeho 477/4,
965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 48310549, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici,
spis. zn.: 5OdK/54/2021, týmto podľa § 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: Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK86 5600 0000 0039 7768 2002
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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 bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD. ,
správca

K014232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jánskeho 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/54/2021 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/54/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Baláž, nar. 11.01.1993,
trvale bytom Dr. Jánskeho 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 48310549, oznamuje veriteľom, že dňom
uverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na
adrese: ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok - piatok v čase od
9.00 hod. do 15.30 hod. Žiadosti do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie
uvedenej adrese alebo na čísle telefónu: 048/4126010.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca
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K014233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Klimentová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Hradca Králové 375/4, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/571/2020S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/571/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu , že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu : JUDr. Zuzana
Šimová ,PhD., LL.M. ,správca dlžníka : Eva Klimentová, nar. 02.11.1963, bytom Trieda Hradca Králové 375/4,
97404 Banská Bystrica , podnikajúca pod obchodným menom : Eva Klimentová, Hlboká 3955/5, 97411
Banská Bystrica, IČO: 45243671 , oznamuje , že ku dňu 19.03.2021 bolo zistené , že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu .Správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Eva Klimentová, nar. 02.11.1963, bytom Trieda Hradca Králové 375/4, 97404 Banská
Bystrica , podnikajúca pod obchodným menom : Eva Klimentová, Hlboká 3955/5, 97411 Banská Bystrica,
IČO: 45243671 , v zmysle § 167v ods.1 ZKR končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: : Eva Klimentová, nar. 02.11.1963, bytom Trieda
Hradca Králové 375/4, 97404 Banská Bystrica , podnikajúca pod obchodným menom : Eva Klimentová,
Hlboká 3955/5, 97411 Banská Bystrica, IČO: 45243671, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M., správca
Dňa 19.03.2021

K014234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jánskeho 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/54/2021 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/54/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Peter Baláž, nar.
11.01.1993, trvale bytom Dr. Jánskeho 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 48310549, (ďalej len "dlžník"),
oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/54/2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 52/2021
dňa 17.03.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Gabriela
Muránska Matušková, PhD., so sídlom ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor: Peter Baláž, born 11.01.1993, Dr. Jánskeho 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 48310549
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd
Banská Bystrica (District Court), No. 5OdK/54/2021 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal number 52/2021 on 17.03.2021.
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: JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD., so sídlom ul. Prof. Sáru 44, 974 01
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Banská Bystrica 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.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
správca (trustee)
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K014235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvanová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 491, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/429/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/429/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 5OdK/429/2020 zo dňa 19.10.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 206/2020 dňa 26.10.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jaroslava
Harvanová, nar. 10.04.1988, bytom Telgárt 491, 976 73 Telgárt, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Jaroslava Harvanová, s miestom podnikania Telgárt 491, 976 73 Telgárt IČO: 47 920 106., pričom do funkcie
správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01
Zvolen, zapísaný do zoznamu správcov pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako
„ZKR“):
ods. 1 Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie
však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu
na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.

ods. 2 Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že
sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov
konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správca po vykonanom šetrení zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a po uplynutí 90
dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, a taktiež k dnešnému dňu, t. j. k 19.03.2021, žiadny
veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správca týmto v súlade
s ustanovením 167v ods. 1 ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jaroslava
Harvanová, nar. 10.04.1988, bytom Telgárt 491, 976 73 Telgárt, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom Jaroslava Harvanová, s miestom podnikania Telgárt 491, 976 73 Telgárt IČO: 47 920 106., sa
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KONČÍ.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ods. 2 ZKR
zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K014236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chalúpkova 121/27, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1962
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/212/2020 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/212/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – opakované II. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Peter Nagy, narodený dňa 25.09.1962, trvale bytom na adrese Chalupkova 121/27, 976 81 Podbrezová,
korešpondenčná adresa Švermova 450/4, 976 46 Valaská (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného súdu
Banská č. k. 2OdK/212/2020-12 dňa 24.03.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 62, časti Konkurzy
a reštrukturalizácie, zo dňa 30.03.2020, v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie hnuteľnej veci podliehajúcej konkurzu na majetok
Dlžníka, a to nasledujúcej súpisovej zložky majetku:
osobné vozidlo RENAULT CLIO; farba: čierna metalíza; VIN: VF1BR1A0H33654923; EČV: BR547BS; dátum
prvej evidencie (rok výroby): 2005; zdvihový objem valcov: 1.390 cm³; najväčší výkon motora: 72 kW; druh paliva:
BA 95 B, stav počítadla prejdenej vzdialenosti: cca. 150.000 km, stav opotrebovanosti: stav vozidla zodpovedá
veku; súpisová hodnota majetku: 1.000,00 EUR (ďalej len „Vozidlo“), ktorej zapísanie do súpisu majetku
konkurznej podstaty (všeobecnej podstaty) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 88, časti Konkurzy
a reštrukturalizácie, zo dňa 11.05.2020, pod publikačnou značkou K037125.
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho Vozidla) sa stane každý subjekt,
ktorý najneskôr v lehote pätnástich (15) dní odo dňa faktického zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku:
a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica) písomnú ponuku
na kúpu Vozidla s náležitosťami podľa bodu 4. tohto oznámenia. Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie Nagy - Vozidlo II. kolo - NEOTVÁRAŤ“; a
b) zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Vozidla na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN): SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 221220
a správou pre prijímateľa „záloha PK Vozidlo“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
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predmetom bude predaj Vozidla za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej ponuke, podľa bodov 9. a 10. tohto
oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia sa pri výbere úspešného
záujemcu o kúpu Vozidla (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
(a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné čísla, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty, ktorú
používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým konaním;
(b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Vozidla spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o kúpu osobného vozidla RENAULT CLIO; farba: čierna
metalíza; VIN: VF1BR1A0H33654923; EČV: BR547BS; rok výroby: 2005“);
(c) ponúkanú kúpnu cenu za Vozidlo v mene euro (vyjadrenú číslom i slovom);
(d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená
ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
(e) vyjadrenie súhlasu s týmito podmienkami v nasledovnom znení: „Súhlasím[e] s podmienkami ponukového
konania, do ktorého sa predkladanou záväznou ponukou zapájam[e] tak, ako boli tieto zverejnené v Obchodnom
vestníku, vrátane, avšak bez obmedzenia na, znenie a záväzky zakladané ich bodmi 10. [najmä záväzok uzavrieť
Zmluvu] a 12. [najmä záväzok zaplatiť zmluvnú pokutu]“.
(f) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
(f) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register Slovenskej
republiky, nie starší ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia.
5. Záujemcovia o kúpu Vozidla si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia
môžu Vozidlo obhliadnuť u Dlžníka, ktorý má Vozidlo naďalej v užívaní, požiadavku na osobnú obhliadku Vozidla,
je potrebné zaslať Správcovi s dostatočným časovým predstihom na adresu elektronickej pošty správcu
(tri.solutions.ks@gmail.com) alebo oznámiť telefonicky (+421 (0)908 977 995) spolu s uvedením aspoň dvoch
navrhovaných termínov (dňa a času) obhliadky.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
Správca má právo, podľa vlastného uváženia, odmietnuť všetky ponuky; Správca v každom prípade odmietne
ponuky, v ktorých ponúknutá kúpna cena nedosiahne hodnotu aspoň 50 % súpisovej hodnoty Vozidla.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“);
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu Vozidla) ponúknu viacerí
záujemcovia, o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia Správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň,
kedy Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
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9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8. tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany – (i) Dlžník ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – Vozidlo;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán – (i) záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Vozidlu na
kupujúceho, a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že – (i) zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava na kúpnou
cenu Vozidla, (ii) Vozidlo sa predáva v stave, v akom ho bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového
konania obhliadnuť a v akom stojí a leží v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú
ohľadne faktického stavu Vozidla alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä,
avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy odstúpiť (ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby sa najneskôr v lehote desať (10)
kalendárnych dní odo doručenia vyhodnotenia dostavil do kancelárie Správcu za účelom podpisu Zmluvy. Po
podpise Zmluvy odovzdá Správca Úspešnému záujemcovi (a) jeden rovnopis Zmluvy ako aj (b) rovnopis z jeho
strany podpísaného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom na odhlásenie Vozidla na príslušnom
dopravnom inšpektoráte. Vozidlo bude Úspešnému záujemcovi odovzdané Dlžníkom, bez zbytočného odkladu po
uzatvorení Zmluvy, na splnenie ktorej povinnosti Správca Dlžníka vyzve.
11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. tohto oznámenia, Úspešný
záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov ponukového konania a Správca na základe
výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia určí ďalšiu víťaznú
ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 8. a 9. alebo (b) ak nebude možné postupovať podľa
predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. tohto oznámenia je povinný zaplatiť
Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny
uvedenej v jeho ponuke. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety započítať so
zloženou zábezpekou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (12 tohto oznámenia) vráti zloženú
zábezpeku zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke; to platí primerane aj v prípade podľa bodu 8. tohto oznámenia.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K014237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novotná Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská Dúbrava 168, 966 11 Hronská Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/271/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/271/2020
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Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Dlžník: Silvia Novotná, nar. 11.08.1973, bytom Hronská Dúbrava 168, 966 11 Hronská Dúbrava
spis. zn. správcu: 5OdK/271/2020 S1201
spis. zn. súdu: 5OdK/271/2020
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR
značka správcu S1201
Oprava položky č. 17 - nový odhad hodnoty zapisovaného majetku
Pozemky
Deň
Druh
Výmera Štát, okres, Katastrálne Číslo Listu Číslo Spoluvlastnícky zapísania
Číslo
pozemku v m²
obec
územie
vlastníctva parcely
podiel
majetku do
súpisu
Slovenská
republika,
Parcela
Orná
1
5797
Spišská
Hrabušice
360
E
1/16
30.06.2020
pôda
Nová Ves,
1251/23
Hrabušice
Slovenská
Trvalý
republika,
Parcela
2
trávny
4909
Spišská
Hrabušice
446
1/64
30.06.2020
E 446/1
porast
Nová Ves,
Hrabušice
Slovenská
republika,
Parcela
Orná
3
16378
Spišská
Hrabušice
447
E
3/256
30.06.2020
pôda
Nová Ves,
479/19
Hrabušice
Slovenská
republika,
Parcela
Orná
4
5235
Spišská
Hrabušice
448
E
1/32
30.06.2020
pôda
Nová Ves,
1793/3
Hrabušice
Slovenská
republika,
Parcela
Orná
5
2939
Spišská
Hrabušice
450
E
1/16
30.06.2020
pôda
Nová Ves,
1283/1
Hrabušice
Slovenská
republika,
Orná
Parcela
6
1251
Spišská
Hrabušice
938
2/32
30.06.2020
pôda
E 550
Nová Ves,
Hrabušice
Slovenská
republika,
Orná
Parcela
7
2525
Spišská
Hrabušice
938
2/32
30.06.2020
pôda
E 706/2
Nová Ves,
Hrabušice
Slovenská
republika,
Orná
Parcela
8
3792
Spišská
Hrabušice
938
2/32
30.06.2020
pôda
E 855/1
Nová Ves,
Hrabušice
Slovenská
republika,
Orná
Parcela
9
3439
Spišská
Hrabušice
938
2/32
30.06.2020
pôda
E 992/2
Nová Ves,
Hrabušice
Slovenská
republika,
Parcela
Orná
10
2583
Spišská
Hrabušice
938
E
2/32
30.06.2020
pôda
Nová Ves,
1131/2
Hrabušice
Slovenská
republika,
Parcela
Orná
11
707
Spišská
Hrabušice
938
E
2/32
30.06.2020
pôda
Nová Ves,
1241/2
Hrabušice
Slovenská
republika,

Dôvod
Hodnota
zapísania
zapisovaného
majetku do majetku určená
súpisu
odhadom správcu
LV č. 360,
k.ú.
Hrabušice

LV č. 446,
k.ú.
Hrabušice

LV č. 447,
k.ú.
Hrabušice

LV č. 448,
k.ú.
Hrabušice

LV č. 450,
k.ú.
Hrabušice

LV č. 938,
k.ú.
Hrabušice

LV č. 938,
k.ú.
Hrabušice

LV č. 938,
k.ú.
Hrabušice

LV č. 938,
k.ú.
Hrabušice

LV č. 938,
k.ú.
Hrabušice

LV č. 938,
k.ú.
Hrabušice

LV č. 938,
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90,59 €

11,51 €

47,98 €

40,90 €

45,92 €

19,55 €

39,45 €

59,25 €

53,73 €

40,36 €

11,05 €
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12

Orná
pôda

2964

13

Orná
pôda

3123

14

Orná
pôda

2906

15

Orná
pôda

2726

16

Orná
pôda

228

17

Trvalý
trávny
porast

194

republika,
Spišská
Nová Ves,
Hrabušice
Slovenská
republika,
Spišská
Nová Ves,
Hrabušice
Slovenská
republika,
Spišská
Nová Ves,
Hrabušice
Slovenská
republika,
Spišská
Nová Ves,
Hrabušice
Slovenská
republika,
Spišská
Nová Ves,
Hrabušice
Slovenská
republika,
Spišská
Nová Ves,
Hrabušice
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Hrabušice

938

Parcela
E 1327

2/32

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
Hrabušice

Hrabušice

938

Parcela
E
1366/1

2/32

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
Hrabušice

Hrabušice

938

Parcela
E 1700

2/32

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
Hrabušice

Hrabušice

938

Parcela
E 1701

2/32

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
Hrabušice

Hrabušice

938

Parcela
E 90435

2/32

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
Hrabušice

Hrabušice

1624

Parcela
C 630

1/16

30.06.2020

LV č. 1624,
k.ú.
Hrabušice

46,31 €

48,80 €

45,41 €

42,59 €

3,56 €

242,50 €

K014238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majan Ervín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 174, 991 05 Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1947
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1191/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1191/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – opakované II. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Ervín Majan, nar. 27.01.1947, bytom Nová Ves 174, 991 05 Nová Ves (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica č. k. 5OdK/1191/2019-12 zo dňa 19.12.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 249,
časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 30.12.2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhej vety v spojení s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
aplikovateľnom na konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje verejné ponukové
konanie na speňaženie súpisovej zložky majetku podliehajúcej konkurzu na majetok Dlžníka, ktorej zápis
do súpisu majetku konkurznej podstaty (všeobecnej podstaty) bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 185, časti
Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 25.09.2010 pod publikačnou značkou K071328, a to:
Pozemok - parcela registra "E" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 3665, štát: SR, obec: Hrušovo,
názov katastrálneho územia: Striežovce, číslo listu vlastníctva: 182, parcelné číslo: 27/14, spoluvlastnícky podiel
Dlžníka: 622/3665, súpisová hodnota [EUR]: 2860 (ďalej len „Spoluvlastnícky podiel k pozemku“).
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho Spoluvlastníckeho podielu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k pozemku) sa stane každý subjekt, ktorý najneskôr v lehote pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa faktického
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku:
(a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika) písomnú ponuku na kúpu Spoluvlastníckeho podielu k pozemku s náležitosťami podľa bodu 4. tohto
oznámenia. Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „PK Majan – Spoluvlastnícky podiel k
pozemku“; a
(b) zloží (v zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR) zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Spoluvlastníckeho
podielu k pozemku na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN):
SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 5119119 a správou pre prijímateľa „záloha PK Majan“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude predaj Spoluvlastníckeho podielu k pozemku za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej ponuke,
podľa bodov 9. a 10. tohto oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia sa pri výbere úspešného
záujemcu o kúpu Spoluvlastníckeho podielu k pozemku (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
(a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné číslo, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla
a adresy elektronickej pošty, ktorú používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým
konaním;
(b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Spoluvlastníckeho podielu
k pozemku spôsobom neumožňujúcim zámenu predmetu kúpy (napríklad „podávam záväznú ponuku na
kúpu spoluvlastníckeho podielu dlžníka: Ervín Majan k pozemku - parcela registra "E" - zastavaná plocha a
nádvorie, výmera [m2]: 3665, štát: SR, obec: Hrušovo, názov katastrálneho územia: Striežovce, číslo listu
vlastníctva: 182, parcelné číslo: 27/14, spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 622/3665“);
(c) ponúkanú kúpnu cenu za Spoluvlastnícky podiel k pozemku tvoriaci predmet ponuky vyjadrenú číslom
i slovom v mene euro (v prípade rozdielu medzi údajom uvedeným číslom a slovom má prednosť údaj uvedený
slovom) – Dlžník nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty;
(d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vo vzťahu
k Spoluvlastníckemu podielu k pozemku tvoriacemu predmet ponuky vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na
kúpnu cenu zloženú podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
(e) vyjadrenie súhlasu s týmito podmienkami v nasledovnom znení: „Súhlasím[e] s podmienkami ponukového
konania, do ktorého sa predkladanou záväznou ponukou zapájam[e] tak, ako boli tieto zverejnené v Obchodnom
vestníku, vrátane, avšak bez obmedzenia na, znenie a záväzky zakladané ich bodmi 10. [najmä záväzok uzavrieť
Zmluvu] a 12. [najmä záväzok zaplatiť zmluvnú pokutu]“.
(f) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napríklad originál
plnomocenstva]);
(g) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register Slovenskej
republiky, nie starší ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia.
5. S ohľadom na predmet ponukového konania sa osobná ohliadka predmetu speňažovania vykonáva len na
základe požiadavky záujemcu a len za podmienky náhrady nákladov Správcu na realizáciu ohliadky.
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6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
Správca má právo, podľa vlastného uváženia, odmietnuť všetky ponuky; Správca v každom prípade odmietne
ponuky, v ktorých ponúknutá kúpna cena nedosiahne hodnotu aspoň 50 % súpisovej hodnoty
Spoluvlastníckeho podielu k pozemku.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“),
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu) ponúknu viacerí záujemcovia,
o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia Správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň,
kedy Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8. tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany - (i) Dlžník (konajúc Správcom) ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – Spoluvlastnícky podiel k pozemku;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán - (i) záväzok predávajúceho previesť predmet kúpy na kupujúceho,
a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa jeho Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že - (i) zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou za predmet kúpy, (ii) návrh na vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy podá na príslušný orgán katastra
nehnuteľností kupujúci bez zbytočného odkladu po jej uzavretí, najneskôr však v lehote jedného (1) mesiaca od
uzavretia zmluvy, (iii) náklady spojené s osvedčením podpisov predávajúceho na všetkých rovnopisoch zmluvy a
správny poplatok spojený s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zmluvy do katastra
nehnuteľností v plnom rozsahu znáša a platí kupujúci - pokiaľ predmetné náklady alebo správny poplatok
z akéhokoľvek dôvodu zaplatí predávajúci, má právo na náhradu zo strany kupujúceho, (iv) predmet kúpy sa
predáva v stave, v akom si ho kupujúci mohol v rámci ponukového konania ohliadnuť (či už tak skutočne urobil,
alebo možnosť z vlastného rozhodnutia nevyužil) a v akom stojí a leží v čase uzavretia kúpnej zmluvy a
kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne faktického stavu predmetu kúpy alebo akejkoľvek jeho časti voči
predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani
právo od zmluvy odstúpiť, a (v) vylúčenie zodpovednosti predávajúceho v súvislosti s eventuálnymi (A) právnymi
vadami predmetu kúpy, o ktorých kupujúci vedel alebo v prípade vynaloženia náležitej starostlivosti vedieť mohol,
ako aj s eventuálnymi (B) právnymi vadami predmetu kúpy, o ktorých predávajúci nevedel (ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v lehote desiatich (10) kalendárnych
dní odo doručenia predmetnej zásielky doručil štyri rovnopisy Zmluvy podpísané zo strany Úspešného záujemcu.
Pokiaľ sa Správca a Úspešný záujemca nedohodnú inak, po podpise Zmluvy zo strany Správcu, budú tri
rovnopisy Zmluvy odoslané na korešpondenčnú adresu Úspešného záujemcu uvedenú v ponuke spolu s výzvou,
aby Úspešný záujemca bez zbytočného odkladu po doručení rovnopisov Zmluvy, najneskôr však do jedného (1)
mesiaca od jej podpisu zo strany Správcu, podal na príslušný Okresný úrad katastrálny odbor návrh na vklad
vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností.
11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia,
Úspešný záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov ponukového konania a Správca (bez
vplyvu na práva voči takémuto Úspešnému záujemcovi vzniknuté v súvislosti s nesplnením povinnosti) podľa
výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia určí ďalšiu víťaznú
ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 9. a 10., alebo (b) ak nebude možné postupovať podľa
predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
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12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia je povinný
zaplatiť Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny
Spoluvlastníckeho podielu k pozemku podľa Víťaznej ponuky. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety započítať so zloženou zábezpekou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu
(13.) tohto oznámenia vráti zloženú zábezpeku zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K014239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Eremiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1973
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/386/2020 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/386/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis oddelenej podstaty – oprava
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Jozef Eremiáš, nar. 09.03.1973, bytom Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Eremiáš, s miestom podnikania Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 52
105 938 opravuje označenie súpisovej zložky por. č. 3, ktorej súpis bol (spolu s inými) zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 246/2020 zo dňa 22.12.2020 (pod publikačnou značkou K091318) ako „parcela registra
"E" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 12, štát: SR, obec: Pohronská Polhora, názov katastrálneho
územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234, parcelné číslo: 1044/5, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/1, súpisová hodnota [EUR]: 222,96 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: ust. § 167h ods. 1
ZKR v spojení s ust. § 167i ods. 1 ZKR“ tak, že správne označenie predmetnej súpisovej zložky je „parcela
registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 12, štát: SR, obec: Pohronská Polhora, názov
katastrálneho územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234, parcelné číslo: 1044/5, spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/1, súpisová hodnota [EUR]: 222,96 - dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: ust.
§ 167h ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 167i ods. 1 ZKR“.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K014240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Ivaničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 17/22, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1993
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 4490/1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/47/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/47/2021
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4OdK/47/2021
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. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(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”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20. mája 2015, JUDr. Ďurčeková,
správca k.s., ako správca dlžníka: dlžníka Veronika Ivaničová, nar. 21.11.1993, trvale bytom Kolkáreň 17/22,
976 81 Podbrezová, (ďalej len „dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, Slovenská
republika, sp. zn. 4 OdK/47/2021 zo dňa 26.02.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EU/ No. 2015/848 dated 20th May 2015,
JUDr. Ďurčeková, správca k.s., as the bankruptcy trustee: Veronika Ivaničová, born on. 21st November
1993, domicile 976 81 Podbrezová, Kolkáreň 17/22 Slovak republic, (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our
duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, Slovak Republic, No. 4
OdK/47/2021, dated 26th February 2021, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.03.2021. Účinky
konkurzu vrátane plynutia lehôt nastali dňom 20.03.2021.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 19th March 2021. The effects of
bankruptcy, bankruptcy time-limits included commenced on 20th March 2021.
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Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Ďurčeková, správca k.s., Námestie Slobody 5, 974 01
Banská Bystrica, 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 form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Ďurčeková, správca k.s.,
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, 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).
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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. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . 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 (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
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 BRA).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia 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 in the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a restrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk 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).
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).
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).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the 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).
Tento oznam 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 Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Ďurčeková, správca k. s., správca dlžníka
JUDr. Ďurčeková, správca k.s., bankruptcy trustee

K014241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiáš Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1.mája 460 / 8, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/46/2021 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/46/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka :
Ľudovít Eremiáš, nar. 08.07.1973, trvale bytom : Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, podnikajúci pod
obchodným menom : Ľudovít Eremiáš, miesto podnikania : Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, IČO:
50 133 462, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/46/2021 zo dňa
26.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 date 20th May 2015, as the trustee of the
debtor : Ľudovít Eremiáš, date brith 08th of jul 1973, adresse: Námestie 1.mája 460/8, 976 46 Valaská,
doing business uder a trade name : Ľudovít Eremiáš, place of business : Námestie 1.mája 460/8, 976 46
Valaská, organization identifikation number : 50 133 462, to inform that by the resolution of the District
Court Banská Bystrica, No. 4OdK/46/2021 dated on 26th of februar 2021 the bankruptcy was declared on
the Debtor‘s estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54/2021 dňa
19.03.2021.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 54/2021 on
19th of marec 2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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 zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods.3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
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it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx The application must be
filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are available on the
website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
JUDr. Viera Cibulová, správca
JUDr. Viera Cibulová, trustee

K014242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiáš Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1.mája 460 / 8, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/46/2021 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/46/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci konkurzu, vyhláseného uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/46/2021,
uverejneného v Obchodnom vestníku č. 54/2021 dňa 19.03.2021 na majetok dlžníka : Ľudovít Eremiáš, nar.
08.07.1973, bytom Námestie 1.mája 460/8, 976 46 Valaská, podnikajúci pod obchodným menom : Ľudovít
Eremiáš, miesto podnikania: Námestie 1.mája 460/8, 976 46 Valaská IČO: 50 133 462, oznamujem, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Nám. SNP70/36, Zvolen, II. poschodie, v
pracovných dňoch, v čase od 8,00 hod so 14,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť
telefonicky, na tel. č. +421 905 613 252.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K014243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kompánek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 389, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/467/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/467/2020
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viera Cibulová, správca dlžníka :
Peter Kompánek, nar. 19.10.1973, trvale bytom Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota, obchodné meno : Peter
Kompánek, miesto podnikania: Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota IČO: 47 696 516, v konkurznej veci,
vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/467/2020, ponúka opakovane (po neúspešnom prvom
ponukovom konaní zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 46/2021 zo dňa 09.03.2021), na predaj v 2. kole
ponukového konania nasledovný majetok :
osobné motorové vozidlo zn. FORD MONDEO TURNIER 2.00 TDCi
VIN: WF0WXXGBBW5U46802
ev. č. BR119BV
rok výroby : 2004
výkon motora: 85kW
obsah motora : 1998 cm3
prevodovka : MT/6
stav tachometra : nezistený
technický stav vozidla : vozidlo havarované (poškodená predná časť)
Súpisová hodnota 300,- EUR.
(Pozn. vozidlo sa nachádza v mieste bydliska dlžníka, na adrese Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota, pre
potrebu ohliadky uvádzam kontakt na dlžníka : 0944 797 365)
Podmienky ponukového konania:
záujemcovia o kúpu horeuvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, na adresu správcu,
JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke, s označením „KONKURZ
4OdK/467/2020 – neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
-výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, u fyzických osôb-nepodnikateľov fotokópiu
občianskeho preukazu,
-navrhovanú výšku kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, t.j. 300,00 EUR,
-doklad o zaplatení zábezpeky na zaplatenie kúpnej ceny najmenej vo výške navrhovanej kúpnej ceny na účet
v m-bank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS: 44672020
-číslo účtu na vrátenie zloženej zábezpeky
-kontaktnú emailovú adresu, resp. číslo mobilu.
Na ponuky, doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované
náležitosti sa nebude prihliadať. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a o výsledkoch
oboznámi všetkých uchádzačov. Neúspešným uchádzačom bude zložená zábezpeka vrátená na nimi určený
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účet. S úspešným uchádzačom uzavrie správca kúpnu zmluvu, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 0910 906531 alebo na emailovej adrese : akcibulovaviera@azet.sk.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K014244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 421/3, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/504/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/504/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viera Cibulová, správca dlžníka : Michal Oláh, nar. 19.09.1992 trvalý pobyt :
Cintorínska 421/19,
962 12 Detva v konkurznej veci, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/504/2020, ponúka na
predaj po neúspešnom prvom ponukovom konaní, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 46/2021 dňa
09.03.2021, v 2. kole verejného ponukového konania nasledovný majetok :
Súpisová položka č. 1 - hnuteľný majetok
osobné motorové vozidlo zn. CITROEN JUMPER typ 23/1V5/2 diesel
evidenčné číslo : DT 628BL
VIN: VF7231V5215668241
rok výroby : 1998
výkon motora: 63kW
obsah motora : 2446 cm3
prevodovka : MT/5
farba : biela
stav tachomerta : nezistený
technický stav vozidla : opotrebované
Súpisová hodnota 700,- EUR.
(Pozn. vozidlo sa nachádza v mieste bydliska dlžníka : Cintorínska 421/19, Detva pre potrebu ohliadky uvádzam
telefonický kontakt na dlžníka : 0940 201 743).
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

226

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

Podmienky ponukového konania:
záujemcovia o kúpu horeuvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, na adresu správcu,
JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke, s označením „KONKURZ
5OdK/504/2020 – neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
-výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, u fyzických osôb-nepodnikateľov fotokópiu
občianskeho preukazu,
-navrhovanú výšku kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, t.j. 700,00 EUR,
-doklad o zaplatení zábezpeky na zaplatenie kúpnej ceny najmenej vo výške navrhovanej kúpnej ceny na účet
v m-bank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS: 55042020.
-číslo účtu na vrátenie zloženej zábezpeky
-kontaktnú emailovú adresu, resp. číslo mobilu.
Na ponuky, doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované
náležitosti sa nebude prihliadať. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a o výsledkoch
oboznámi všetkých uchádzačov. Neúspešným uchádzačom bude zložená zábezpeka vrátená na nimi určený
účet. S úspešným uchádzačom uzavrie správca kúpnu zmluvu, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 0910 660 504 alebo na emailovej adrese :
akcibulovaviera@azet.sk.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K014245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kazár Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 409, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/474/2020 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/474/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka: Pavel Kazár, nar.: 19.07.1955, Hrušov 409, 991 42 Hrušov, v zmysle
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásili pohľadávky nasledovný veritelia:
1. EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 01,
Slovenská republika, vo výške 10 890,20 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
Budovateľská 12
962 23 Očová

K014246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tauberová Táňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Cesta 805/35, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Pozemky
Číslo
parcely
Deň
Dôvod
Hodnota
Číslo
registra
zapísani zapísani zapisovanéh
Štát,
Spoluvlastníck
Druh
Výmer
Katastráln
Listu
"E"
a
a
o majetku
Číslo
okres,
y
pozemku a v m²
e územie vlastníctv evidovane
majetku majetku
určená
obec
podiel
a
j na mape
do
do
odhadom
určeného
súpisu súpisu
správcu
operátu
SR, Žiar
trvalý
nad
LV č.
2
trávny
842 Hronom
Lúčky
181
463
1/24 a 1/24 21.3.2021 181, kat.
1,00 €
porast
, Lúčky
úz. Lúčky

3

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
1564 Hronom
, Lúčky

4

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

5

orná
pôda

745

SR, Žiar
nad
1266 Hronom
, Lúčky

Poznámky a
upozornenia

Lúčky

181

485

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

2,00 €

Lúčky

181

506/ 1

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

1,00 €

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
9,00 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16

Lúčky

181

563/ 1

1/24 a 1/24

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

228

Obchodný vestník 57/2021

6

trvalý
trávny
porast

7

trvalý
trávny
porast

319

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
3142 Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
2002 Hronom
, Lúčky

8

orná
pôda

9

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
1116 Hronom
, Lúčky

10

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

11

trvalý
trávny
porast

728

SR, Žiar
nad
1815 Hronom
, Lúčky

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
0,50 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
4,50 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
14,00 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16

Lúčky

181

564

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

565

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

566/ 1

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

578

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

1,50 €

Lúčky

181

579/ 2

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

1,00 €

Lúčky

181

580

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

2,50 €

SR, Žiar

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 57/2021

12

orná
pôda

13

trvalý
trávny
porast

2548

361

nad
Hronom
, Lúčky
SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky
SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

14

orná
pôda

15

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
3708 Hronom
, Lúčky

16

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

17

trvalý
trávny
porast

18

19

20

orná
pôda

orná
pôda

orná
pôda

533

485

SR, Žiar
nad
3445 Hronom
, Lúčky

577

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
4222 Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
1549 Hronom
, Lúčky
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Lúčky

181

582

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

18,00 €

Lúčky

181

583

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

0,50 €

Lúčky

181

584

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

4,00 €

Lúčky

181

585

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

5,00 €

Lúčky

181

586

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

0,50 €

Lúčky

181

587

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

5,00 €

Lúčky

181

588

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

1,00 €

Lúčky

181

589

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

590

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
30,00 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
11,00 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,

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

230

Obchodný vestník 57/2021

21

orná
pôda

22

trvalý
trávny
porast

23

trvalý
trávny
porast

24

orná
pôda

25

orná
pôda

604

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
1071 Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
1706 Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
6942 Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
1746 Hronom
, Lúčky
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Lúčky

181

591

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

592/ 2

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

592/ 3

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

593

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

594

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Deň vydania: 24.03.2021
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
4,00 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16

1,50 €

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
2,50 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
50,00 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
12,50 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
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26

orná
pôda

27

orná
pôda

28

trvalý
trávny
porast

29

orná
pôda

30

trvalý
trávny

SR, Žiar
nad
2760 Hronom
, Lúčky

911

299

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
9571 Hronom
, Lúčky

193

SR, Žiar
nad
Hronom
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Lúčky

181

596

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

600/ 2

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

604

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

609

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

610

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.

Deň vydania: 24.03.2021
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
20,00 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
6,50 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
0,50 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16

68,50 €

0,50 €
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porast

31

trvalý
trávny
porast

32

orná
pôda

33

trvalý
trávny
porast

34

orná
pôda

35

trvalý
trávny
porast

Konkurzy a reštrukturalizácie

, Lúčky

535

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
3138 Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
4849 Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
3302 Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
8732 Hronom
, Lúčky

Deň vydania: 24.03.2021
úz. Lúčky

Lúčky

181

611

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

612/ 1

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

181

621/ 3

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
0,50 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
22,50 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16

7,00 €

Lúčky

181

1931

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 5
a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
23,50 €
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 564, 565,
589, 590, 591, 593,
594, 596, 604, 611,
1931, 563/1,
566/1, 592/3, 600/2,
612/1 - pol. 45/16

Lúčky

181

1932/ 8

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 181, kat.
úz. Lúčky

12,50 €

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
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36

orná
pôda

37

trvalý
trávny
porast

38

trvalý
trávny
porast

39

orná
pôda

40

trvalý
trávny
porast

41

trvalý
trávny

SR, Žiar
nad
6965 Hronom
, Lúčky

290

537

791

326

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
3137 Hronom

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 75,00 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 0,50 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16

Lúčky

286

2539/ 2

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2540

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2541

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

1,00 €

Lúčky

286

2543/ 2

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 8,50 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16

Lúčky

286

2544

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

0,50 €

Lúčky

286

2545

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 6,50 €
na dobu určitú od
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porast

, Lúčky

SR, Žiar
nad
9521 Hronom
, Lúčky

42

orná
pôda

43

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
1845 Hronom
, Lúčky

44

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
1503 Hronom
, Lúčky

45

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

46

orná
pôda

47

trvalý
trávny
porast

48

orná
pôda

Konkurzy a reštrukturalizácie

818

447

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
1131 Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
1983 Hronom
, Lúčky

Deň vydania: 24.03.2021
úz. Lúčky

na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 102,00 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16

Lúčky

286

2546/ 1

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2557

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

4,00 €

Lúčky

286

2558/ 1

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

3,00 €

Lúčky

286

2559

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

1,50 €

Lúčky

286

2560

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

5,00 €

Lúčky

286

2561

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

2,50 €

Lúčky

286

2567

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 21,00 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
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SR, Žiar
nad
1101 Hronom
, Lúčky

49

orná
pôda

50

orná
pôda

51

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
2481 Hronom
, Lúčky

52

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
1051 Hronom
, Lúčky

53

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
1580 Hronom
, Lúčky

54

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

trvalý

SR, Žiar
nad
2273 Hronom
, Lúčky

756

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 12,00 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 24,50 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 5,50 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16

Lúčky

286

2568/ 1

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2568/ 2

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2569/ 1

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2569/ 2

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

2,50 €

Lúčky

286

2569/ 3

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

3,50 €

Lúčky

286

2569/ 4

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

1,50 €

SR, Žiar
nad

LV č.
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55

trávny
porast

56

orná
pôda

57

trvalý
trávny
porast

58

trvalý
trávny
porast

59

trvalý
trávny
porast

1473

Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
1656 Hronom
, Lúčky

125

326

326

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

Konkurzy a reštrukturalizácie
Lúčky

286

2570

1/8

21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2571

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2572

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2573/ 1

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2573/ 2

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

SR, Žiar

Deň vydania: 24.03.2021
3,00 €

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 18,00 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16

0,50 €

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 0,50 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 0,50 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
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60

trvalý
trávny
porast

61

orná
pôda

62

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
1068 Hronom
, Lúčky

63

trvalý
trávny
porast

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

64

zastavan
á plocha
a
nádvorie

65

zastavan
á plocha
a
nádvorie

66

orná

296

nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
5558 Hronom
, Lúčky

910

529

138

97

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky
SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 60,00 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR, Nájomca k
vlastníkovi pod B 4
v 1/8 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2016, N 32/16 2,50 €
na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 2540, 2545,
2567, 2571, 2574,
2575, 2576, 2539/2,
2543/2, 2546/1,
2568/1, 2568/2,
2569/1, 2573/1,
2573/2 - pol. 45/16

Lúčky

286

2574

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2575

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2576

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

286

2579/ 1

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

2,00 €

Lúčky

286

2581/ 1

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

87,00 €

Lúčky

286

2584

1/8

LV č.
21.3.2021 286, kat.
úz. Lúčky

23,00 €

Lúčky

508

550

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 508, kat.

0,50 €

0,50 €

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR - Nájomca
k vlastníkovi pod B
4 a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
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66

pôda

67

trvalý
trávny
porast

68

zastavan
á plocha
a
nádvorie

69

zastavan
á plocha
a
nádvorie

70

trvalý
trávny
porast

trvalý

97

500

472

245

255

Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky
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Deň vydania: 24.03.2021

Lúčky

508

550

1/24 a 1/24

21.3.2021 508, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

508

551

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 508, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

508

552/ 1

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 508, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

508

552/ 2

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 508, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

508

554

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 508, kat.
úz. Lúčky

SR, Žiar
nad

LV č.

0,50 €

h pozemkov zo dňa
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 550, 551,
555, 556, 559,
557/1, 558/1, 562/1,
563/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR - Nájomca
k vlastníkovi pod B
4 a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
0,50 €
h pozemkov zo dňa
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 550, 551,
555, 556, 559,
557/1, 558/1, 562/1,
563/2 - pol. 45/16

52,00 €

Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR - Nájomca
k vlastníkovi pod B
4 a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
27,00 €
h pozemkov zo dňa
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 550, 551,
555, 556, 559,
557/1, 558/1, 562/1,
563/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR - Nájomca
k vlastníkovi pod B
4 a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
0,50 €
h pozemkov zo dňa
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 550, 551,
555, 556, 559,
557/1, 558/1, 562/1,
563/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR - Nájomca
k vlastníkovi pod B
4 a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
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71

72

trávny
porast

záhrada

73

orná
pôda

74

orná
pôda

75

orná
pôda

2045

347

478

308

339

Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

Konkurzy a reštrukturalizácie
21.3.2021 508, kat.
úz. Lúčky

Deň vydania: 24.03.2021

Lúčky

508

555

1/24 a 1/24

3,00 €

Lúčky

508

556

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 508, kat.
úz. Lúčky

38,00 €

Lúčky

508

557/ 1

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 508, kat.
úz. Lúčky

3,50 €

Lúčky

508

558/ 1

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 508, kat.
úz. Lúčky

2,50 €

Lúčky

508

559

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 508, kat.
úz. Lúčky

2,50 €

poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 550, 551,
555, 556, 559,
557/1, 558/1, 562/1,
563/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR - Nájomca
k vlastníkovi pod B
4 a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 550, 551,
555, 556, 559,
557/1, 558/1, 562/1,
563/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR - Nájomca
k vlastníkovi pod B
4 a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 550, 551,
555, 556, 559,
557/1, 558/1, 562/1,
563/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR - Nájomca
k vlastníkovi pod B
4 a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 550, 551,
555, 556, 559,
557/1, 558/1, 562/1,
563/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR - Nájomca
k vlastníkovi pod B
4 a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
h pozemkov zo dňa
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
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76

77

orná
pôda

orná
pôda

823

21

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky

SR, Žiar
nad
Hronom
, Lúčky
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Lúčky

508

562/ 1

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 508, kat.
úz. Lúčky

Lúčky

508

563/ 2

1/24 a 1/24

LV č.
21.3.2021 508, kat.
úz. Lúčky

Deň vydania: 24.03.2021
31.12.2025 na EKN
parc.č. 550, 551,
555, 556, 559,
557/1, 558/1, 562/1,
563/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR - Nájomca
k vlastníkovi pod B
4 a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
6,00 €
h pozemkov zo dňa
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 550, 551,
555, 556, 559,
557/1, 558/1, 562/1,
563/2 - pol. 45/16
Nájomca: JASOŇ,
s.r.o., 966 04,
Horná Ždaňa, č.
230, SR - Nájomca
k vlastníkovi pod B
4 a B 21 v 1/24 a
1/24 - Zmluva č.
1141 o nájme
poľnohospodárskyc
0,50 €
h pozemkov zo dňa
1.1.2015, N 32/16 na dobu určitú od
1.1.2015 do
31.12.2025 na EKN
parc.č. 550, 551,
555, 556, 559,
557/1, 558/1, 562/1,
563/2 - pol. 45/16

JUDr. Stela Chovanová, správca

K014247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janíčková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zlievce 92 92, 991 22 Malé Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/485/2020 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/485/2020
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 :
Ing. Naďa Bôžiková, správca dlžníka Iveta Janíčková, nar. 11.09.1980, trvale bytom Malé Zlievce 92, 99122
Malé Zlievce, podnikajúci pod obchodným menom: Iveta Janíčková, Malé Zlievce 92, 99122 Malé Zlievce,
IČO: 41744926, počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto
skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 24.03.2021

konkurzu ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Iveta Janíčková, nar. 11.09.1980, trvale bytom Malé Zlievce 92, 99122 Malé Zlievce,
podnikajúci pod obchodným menom: Iveta Janíčková, Malé Zlievce 92, 99122 Malé Zlievce, IČO: 41744926,
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Iveta Janíčková, nar. 11.09.1980, trvale bytom
Malé Zlievce 92, 99122 Malé Zlievce, podnikajúci pod obchodným menom: Iveta Janíčková, Malé Zlievce
92, 99122 Malé Zlievce, IČO: 41744926, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K014248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Praščáková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
gen. Svobodu 1978 / 29, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/512/2020 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/512/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Č.LV
481
482
609
260

parcela
960, 1169
823
516/50,51,52
1066

druh
Lesný
Lesný
Lesný
Lesný

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

výmera
484701
307189
259824
590837

Spoluvlastnícky podiel
2/486
2/486
2/486
2/486

hodnota
3000,- Eur
2000,- Eur
1500,- Eur
3200,- Eur

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 19.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR

K014249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiášová Blažena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiná 355 355, 991 05 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1/2021 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/1/2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka: Blažena Eremiášová, nar.: 29. 09. 1974, trvale bytom Sklabiná 355,
991 05 Sklabiná, obchodné meno - Blažena Eremiášová LAKOS-STAV, s miestom podnikania Kl. Gottwalda
73/49, 991 06 Želovce, IČO - 43287654, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil
pohľadávku veriteľ:
1. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35807598,
vo výške 864,80 EUR.
K014250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rýsová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lom 95 95, 991 03 Veľký Lom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/287/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/287/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka: Tatiana Rýsová, nar.: 31. 01. 1979, trvale bytom Veľký Lom 95, 991
03 Veľký Lom, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
1. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35807598,
vo výške 2 216,94 EUR,
2. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35807598,
vo výške 3 598,14 EUR.
K014251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušinová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 399/2, 059 18 Spišské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/295/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/295/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa POHOTOVOSŤ s. r. o., Račianska 42/A, 831 02 Bratislava,
IČO: 35807598 dlžníka Anna Marušinová, nar. 01.01.1960, trvale bytom Hviezdoslavova 399/2, Spišské Bystré,
zapísaného v zozname pohľadávok pod poradovým číslom sedem:
Pozemky
Súpisová zložka
majetku

č. LV

Katastrálne
územie

Štát Obec

Parcelné
číslo

1

164

Vernár

SR Vernár EKN 1526

2
3

1091 Vernár
1192 Vernár

SR Vernár EKN 393/1
SR Vernár EKN 636

Druh pozemku
trvalý trávny
porast
orná pôda
lesný pozemok

Výmera v
m2

Podiel

Súpisová
hodnota

1700

960/115200 4,00 €

325
9580

960/115200 1,00 €
960/115200 40,00 €
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1539 Vernár

SR Vernár EKN 393/2

orná pôda

Deň vydania: 24.03.2021
34

960/115200 1,00 €

K014252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 4154/50, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu RECYCENTRUM, a.s., so sídlom: Študentská
4154/50, 069 01 Snina, IČO: 36767182 v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, na
podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku, zverejňuje súpis majetku úpadcu RECYCENTRUM, a.s., so
sídlom: Študentská 4154/50, 069 01 Snina, IČO: 36767182, ako podnik pozostávajúci z nižšie uvedených
položiek všeobecnej podstaty a oddelených podstát:

Oddelená podstata – Ministerstvo životného prostredia SR:

Pozemky:

P.č. Názov

1
2

3

4

5

6

7

8
9

Číslo
Druh
parcely pozemku

Zastavané
pozemok 6060/ 28 plochy
nádvoria
Zastavané
pozemok 6060/ 8 plochy
nádvoria
Zastavané
pozemok 6060/ 10 plochy
nádvoria
Zastavané
pozemok 6060/ 11 plochy
nádvoria
Zastavané
pozemok 6060/ 9 plochy
nádvoria
Zastavané
pozemok 6060/ 12 plochy
nádvoria
Zastavané
pozemok 6060/ 14 plochy
nádvoria
Zastavané
pozemok 6060/ 27 plochy
nádvoria
Ostatné
pozemok 6060/ 1
plochy
Zastavané
pozemok 6060/ 30 plochy

Výmera
Kód Názov Číslo Dátum
Obec
[m2]
štátu KÚ
LV
zapísania

Dôvod
zapísania

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota
[EUR]

a5

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

52,45

a 740

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

7762,6

a 28

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

293,72

a 303

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

3187,47

a 619

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

6493,31

a 1380

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

14476,2

a 547

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

5738,03

a 28

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

293,72

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

107029,47

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

482,54

10203
a 46
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10

11
12

13
14

nádvoria
Zastavané
pozemok 6060/ 29 plochy
nádvoria
Ostatné
pozemok 6060/ 7
plochy
Zastavané
pozemok 6060/ 15 plochy
nádvoria
Ostatné
pozemok 6060/ 4
plochy

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

písm. a) ZKR
a 204
3716
a 246
4438

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

2193,96

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

39890,84

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

2580,54

Snina SVK

Snina

7267 12.03.2021

§ 67 ods. 1
1/1
písm. a) ZKR

46554,62

Stavby:

Číslo
Ulica
parcely

P.č. Názov

Súpisné
Kód Názov Číslo Dátum
Obec
číslo
štátu KÚ
LV
zapísania

výrobná hala 1

6060/ 9 Študentská 4152

Snina SVK

Snina

priemyselná
ČOV

6060/ 30 Študentská 4160

Snina SVK

Snina

transformovňa
TS1

6060/ 27 Študentská 4158

Snina SVK

Snina

biologická ČOV 6060/ 29 Študentská 4159

Snina SVK

Snina

hala
na
6060/ 14 Študentská 4156
recykláciu fólie

Snina SVK

Snina

výrobná hala 2

6060/ 8 Študentská 4151

Snina SVK

Snina

administratívna
6060/ 11 Študentská 4154
budova

Snina SVK

Snina

hala pomocnej
6060/ 15 Študentská 4157
prevádzky

Snina SVK

Snina

skladová hala

6060/ 12 Študentská 4155

Snina SVK

Snina

vstupná
transformovňa
TS

6060/ 10 Študentská 4153

Snina SVK

Snina

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Dôvod
zapísania

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

§ 67 ods. 1
7267 12.03.2021 písm.
a) 1/1
ZKR
§ 67 ods. 1
7267 12.03.2021 písm.
a) 1/1
ZKR
§ 67 ods. 1
7267 12.03.2021 písm.
a) 1/1
ZKR
§ 67 ods. 1
7267 12.03.2021 písm.
a) 1/1
ZKR
§ 67 ods. 1
7267 12.03.2021 písm.
a) 1/1
ZKR
§ 67 ods. 1
7267 12.03.2021 písm.
a) 1/1
ZKR
§ 67 ods. 1
7267 12.03.2021 písm.
a) 1/1
ZKR
§ 67 ods. 1
7267 12.03.2021 písm.
a) 1/1
ZKR
§ 67 ods. 1
7267 12.03.2021 písm.
a) 1/1
ZKR
§ 67 ods. 1
7267 12.03.2021 písm.
a) 1/1
ZKR

Súpisová
hodnota
[EUR]
110645,85

14697,26

12872,68

52196,09

90589,92

335199,71

110185,6

44519,64

225861,67

13262,64

Na vyššie uvedený majetok zapísaný do tohto súpisu sa vzťahuje zabezpečovacie právo podľa § 77 ods. 2
ZKR:
Zabezpečený veriteľ:
Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42 181 810, sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo
Poradie zabezpečovacieho práva:
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Deň vydania: 24.03.2021

1
Prihlásený právny dôvod vzniku ZP:
Zmluva o zriadení záložného práva č. 1032/4.2MP/2009/NM zo dňa 29.06.2015 (V690/2015)
Prihlásená výška zabezpečenej pohľadávky:
14 063 111,41 €
Opis zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka vyplývajúca zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku č. 032/4.2MP/2009 zo dňa
14.12.2009 v znení neskorších dodatkov
Číslo zabezpečenej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok:
12
Na majetok zapísaný do tohto súpisu sa vzťahuje zabezpečovacie právo podľa § 77 ods. 2 ZKR:
Zabezpečený veriteľ:
Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42 181 810, sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo
Poradie zabezpečovacieho práva:
1
Prihlásený právny dôvod vzniku ZP:
Zmluva o zriadení záložného práva č. 1032/4.2MP/2009/NM zo dňa 29.06.2015 (V690/2015)
Prihlásená výška zabezpečenej pohľadávky:
938 146,70 €
Opis zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka vyplývajúca zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku č. 032/4.2MP/2009 zo dňa
14.12.2009 v znení neskorších dodatkov
Číslo zabezpečenej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok:
13

Hnuteľné veci:

Stav
opotrebovanosti

P.č. Názov

Rok
Spoluvlastnícky
výroby podiel dlžníka

Súpisová
hodnota
[EUR]

Dátum
zapísania

TLP - Hosokowa Alpine - HX ALPINE HX 65/65/90/65/65-30D - FBF 16-40 X-A

Dôvod
zapísania
§ 67 ods. 1
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25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

WD 23 ZE
primeraný veku
TLP - Zváracia linka 1 - TAŠKOVAČKA,
typ ELBA SU 94 E-11
primeraný veku

2013

1/1

1566240

12.3.21

2013

1/1

572305,5

12.3.21

TLP - Čistička odpadových vôd
primeraný veku
TLP - Pracia linka TECHNOFER 15935EC-SRL
primeraný veku
TLP - Hosokowa Alpine - HX ALPINE HX 65/65/90/65/65-30D - FBF 16-40 X-A
WD 26 ZE
nefunkčná
TLP - Zváracia linka 2 - ROLOMATKA,
typ ELBA SA 92 EV - 11
primeraný veku
TLP - Pozdĺžna rezačka SOMA Venus II
1600/800
nefunkčná
TLP - Regranulačná linka - NGR X:
GRAN 165 V HD
primeraný veku
TLP - ANALYZÁTOR VLHKOSTI - Model
MB 23
nezistený
TLP - ČPS 02.3 Vzduchotechnika zar č.
4
nezistený
TLP - ČPS 02.3 VZDUCHOTECHNIKA
ZAR č. 3
nezistený
TLP - ČPS 03.2 príprava a roz stl
vzduchu
nezistený
TLP - ČPS 04.3 VZDUCHOTECHNIKA
TECH ZARIADENÍ
nezistený

2013

1/1

135000

12.3.21

2013

1/1

443475

12.3.21

2013

1/1

468973

12.3.21

2013

1/1

455686,5

12.3.21

2013

1/1

306593

12.3.21

2013

1/1

702454

12.3.21

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

TLP - ČPS 04.4 - MaR
TLP - ČPS 04.4 - ROZVÁDZAČ DT1
TLP - ČPS 04.4 - ROZVÁDZAČ DT2
TLP - ČPS 05.3 - VZDUCHOTECHNIKA

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

TLP - ČPS 05.4 - PRÍPRAVA A ROZV
PRACEJ VODY
nezistený
TLP
DOPRAVNÍKOVÝ
MOTORIZOVANÝ PÁS
nezistený
TLP - Kovové skrinky
TLP - LABORATÓRNY NÁBYTOK
TLP - Podlahová váha
2000kg/VZ200
TLP - Podlahová váha
2000kg/VZ200
TLP - Priemyselná
150/200kg/VT200
TLP - Priemyselná
150/200kg/VT200
TLP - Priemyselná
150/200kg/VT200

ALYA

AVN

ALYA
váha
váha
váha

AVN
ALYA
ALYA
ALYA
nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

TLP - PS04 - PRÍPRAVA A ROZVOD
CHLADIACEJ VODY v SO04
nezistený
TLP - PS04 ROZDEĽOVACIA

2013

1/1

TLP - PROTIPOŽIARNA OCHRANA
TLP - PS 01 - Vzduchotechnika
TLP - PS 02 - Vzduchotechnika
TLP - PS 03 - Vzduchotechnika
TLP - PS 04 - Vzduchotechnika
TLP - PS 05 - Vzduchotechnika
TLP - PS 06 - Vzduchotechnika

413
552
1605
618
49912,5
6483,64
1310,05
2936,02
744,5
2100
1834
150
1500
1832,5
1892,5
1003,5
1003,5
1683,1
3512
43671
9808,5
33803,5
45040
3886,5
2503,5
15266

18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21

733
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písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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STANICA GLYKOLU
TLP - PS04 - ZÁSOBNÁ
POLYPROPYLÉNU

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

TLP - PS04 - TLAKOVÁ EXPANZNÁ
NÁDOBA
nezistený

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

NÁDRŽ

TLP - PS04 - ČERPADLO
TLP - PS04 - ČERPADLO
TLP - PS04 - CHLADIACA JEDNOTKA

TLP PS04 - VYMENNÍKOVÁ STANICA

nezistený

TLP - PS05 - PRÍPRAVA A ROZVOD
CHLADIACEJ VODY v SO05
nezistený
TLP - PS05 - TLAKOVÁ EXPANZNÁ
NÁDOBA
nezistený
TLP - PS05 - ZÁSOBNÁ NÁDRŽ
POLYPROPYLÉNU
nezistený
TLP - PS05 - ČERPADLO
PS05 - ČERPADLO
TLP - SO 01 - KOTOL BUDERUS
TLP - PS05 - ČERPADLO
TLP - SO
(radiátory)

04

-

VYKUR

2013

1/1

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

TELESÁ

TLP - SO 05 - KOTOL BUDERUS

TLP - Vážiaca súprava ALYA NVA-ZAV6t-3/VT200
nezistený
TLP - SO 06 - Expanzná tlaková nádoba
Reflex (strojovňa
nezistený
TLP - SO 06 - ROZVÁDZAČ RH6

nezistený
TLP - SO 05 - Reg a meracie zar SPP "
C"
nezistený

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

TLP - SO 02 - BUDERUS plyn kond kotol
Logamax
nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

TLP - SO 03 - ZÁSOBN OHR VODY
BUDERUS (strojovňa)
nezistený

2013

1/1

TLP - SO 30 - ÚPRAVŇA VODY

nezistený

TLP - Vážiaca súprava ALYA NVA-ZAV6t-3/VT200
nezistený
TLP - SO 06 - Reg a meracie zar SPP "
C"
nezistený
TLP - SO 04 - ROZVÁDZAČ RH4
TLP - PS05 - VYMENNÍKOVÁ STANICA

TLP - SO 02 - ROZVÁDZAČ RH2

TLP - SO 01 - ROZVÁDZAČ R2
TLP - SO
(radiátory)

03

-

VYKUR

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

TELESÁ

TLP - SO 04 - KOTOL BUDERUS

TLP - PS07 - PRÍP A ROZV CHLAD
VODY
nezistený
TLP - SO 06 - KOTOL BUDERUS,
nástenný Logamax plus GB11
nezistený
TLP - SO 02 - KOTOL BUDERUS
TLP - SO 06 - ROZVÁDZAČ RH6

Deň vydania: 24.03.2021
733
1680
929,5
929,5
28513
638,5
9040,5
9472
638,5
2883
1363,5
1363,5
4086
1363,5
18118,5
3908,5
1446
2022
2341,27
673,2
10958
1446
673,2
6288,41
12564,5
2201
301,62
3637,5
1330,31
3295
3908,5
499,5
3908,5
4004
1486,16

18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
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písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1

Obchodný vestník 57/2021

94

Konkurzy a reštrukturalizácie

TLP - SO 02 - ROZVÁDZAČ R2.1+2.2

nezistený

2013

1/1

TLP - SO 02 - ZÁS OHR VODY
LOGALUX 300W
nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

TLP - SO 05 - Expanzná tlaková nádoba
Reflex (strojovňa
nezistený

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

TLP - SO 01 - ZÁSOBN OHR VODY
108 BUDERUS (strojovňa)
nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

TLP - SO 21 - ROZVÁDZAČ MERLIN
110 (trafostanica)
nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

TLP - Vážiaca súprava ALYA NVA-ZAV114 6t-3/VT200
nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

nezistený

2013

1/1

TPL- ČPS 04.4 - ROZVÁDZAČ DT2
118
nezistený
119 TLP - Podlahová váha ALYA 600 nezistený
kg/VT200

2013
2013

1/1
1/1

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

109

111

TLP - SO 04 - TEPELNÁ TECHNIKA
TLP - SO 02 - ROZVÁDZAČ R 2.1.

TLP - ŽERIAV JEDS 750 kg x 6 m

TLP - SO 02 - ROZVÁDZAČ požiar
klapiek R 2.2
nezistený
TLP - VZDUCHOVY KOMPRESOR DK
50 10S
nezistený
TLP - SO 02 - VYKUR TELESÁ
(radiátory)
nezistený
TLP - SO 05 - VYKUR TELESÁ
(radiátory)
nezistený
TLP - SO 02 - Expanzná tlaková nádoba
Reflex (strojovňa
nezistený
TLP - SO 04 - OBEH ČERPADLO
TLP - SO 02 - ROZVÁDZAČ RH2
TLP - SO 04 - ROZVÁDZAČ RH4

TLP - SO 01 - ROZVÁDZAČ R1

TLP - SO 03 - KOTOL BUDERUS

TLP - SO
112 (radiátory)
113

115
116

nezistený

06

-

VYKUR

TELESÁ

TLP - SO 05 - ROZVÁDZAČ RH5

TLP - PS05 - CHLADIACA JEDNOTKA
TLP - SO 03 - ROZVÁDZAČ RH3

TLP - SO
117 (radiátory)

01

-

VYKUR

TELESÁ

Deň vydania: 24.03.2021
2215,56
1178,5
383,5
366,07
2009,5
12572
79,43
718
3047,5
2269,5
3590
2519,5
4631,91
7500,22
2720
3300,61
956
4346
1412,5
6730,68
1446
35976
10124,58
6905,5
2936,02
2066,50

18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21
18.3.21

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Na vyššie uvedený majetok zapísaný do tohto súpisu sa vzťahuje zabezpečovacie právo podľa § 77 ods. 2
ZKR:
Zabezpečený veriteľ:
Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42 181 810, sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo
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Poradie zabezpečovacieho práva:
1
Prihlásený právny dôvod vzniku ZP:
Zmluva o zriadení záložného práva č. 2 032/4.2MP/2009/HM zo dňa 29.06.2015 (NCRzp 20581/2015)
Prihlásená výška zabezpečenej pohľadávky:
14 063 111,41 €
Opis zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka vyplývajúca zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku č. 032/4.2MP/2009 zo dňa
14.12.2009 v znení neskorších dodatkov
Číslo zabezpečenej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok:
12
Na majetok zapísaný do tohto súpisu sa vzťahuje zabezpečovacie právo podľa § 77 ods. 2 ZKR:
Zabezpečený veriteľ:
Ministerstvo životného prostredia SR, IČO: 42 181 810, sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo
Poradie zabezpečovacieho práva:
1
Prihlásený právny dôvod vzniku ZP:
Zmluva o zriadení záložného práva č. 2 032/4.2MP/2009/HM zo dňa 29.06.2015 (NCRzp 20581/2015)
Prihlásená výška zabezpečenej pohľadávky:
938 146,70 €
Opis zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka vyplývajúca zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku č. 032/4.2MP/2009 zo dňa
14.12.2009 v znení neskorších dodatkov
Číslo zabezpečenej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok:
13
V Prešove dňa 19.03.2021

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varchol Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 13 / 19, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1959
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/593/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/593/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Milan Varchol, narodený: 12.01.1959, bytom: Okulka 13/19,
093 01 Vranov nad Topľou, na majetok ktorého Okresný súd Prešov vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
2OdK/593/2019 zo dňa 08.08.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 156/2019 zo dňa 14.08.2019,
vyhlasuje podľa ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky majetku: 2
Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Popis súpisovej zložky majetku: Pohľadávka titulom odplaty za dokončovacie stavebné a montážne práce voči
odberateľovi Strapex Slovakia s.r.o. so sídlom Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 45 586
730; fakturovaná faktúrou č. 03/2018, dátum vystavenia a dodania: 31.01.2018, dátum splatnosti: 02.03.2018 na
sumu 916,50 EUR
Súpisová hodnota majetku: 916.50 €
Deň zapísania do súpisu: 10.10.2019
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 3
Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Popis súpisovej zložky majetku: Pohľadávka titulom odplaty za dokončovacie stavebné a montážne práce voči
odberateľovi Strapex Slovakia s.r.o. so sídlom Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 45 586
730; fakturovaná faktúrou č. 03/2018, dátum vystavenia a dodania: 31.03.2018, dátum splatnosti: 30.04.2018 na
sumu 2 427,75 EUR
Súpisová hodnota majetku: 2 427.75 €
Deň zapísania do súpisu: 10.10.2019
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.: 2OdK/593/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská
a poradenská k.s., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu; telefonický
kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 25932019, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä súdne a správne poplatky).
7) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, súrodenec,
manželka, so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v
ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk 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 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť 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.
11) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
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K014254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emergency Service s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 12, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 863 117
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Bartoš, zn. správcu S1991, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca
úpadcu Emergency Service s.r.o., so sídlom Námestie slobody 12, 066 01 Humenné, IČO: 46 863 117, týmto
oznamuje v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 19.03.2021 do kancelárie správcu doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, Prešov, IČO: 424995000017, Slovenská republika pod por. č.1 - vo výške istiny 87940,20 Eur,
v celkovej sume 87940,20 Eur, pod por. č.2 - vo výške istiny 13333,33 Eur, v celkovej sume 13333,33 Eur a pod
por. č.3 - vo výške istiny 15927,46 Eur, v celkovej sume 15927,46 Eur, ktoré pohľadávky správca zapísal do
zoznamu pohľadávok vo vyššie uvedenom konaní úpadcu.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K014255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matejovské námestie 1528/55, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/58/2021 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/58/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Ing. Jarmila Lišivková konkurzný správca dlžníka: Stanislav Gábor, nar. 18.04.1991, trvale bytom: Matejovské
námestie 1528/55, 059 51 Poprad - Matejovce, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas pracovných
dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo faxom na čísle: 0910 939 297 alebo e-mailom:
jarmila.lisivkova@gmail.com.
V Bardejove, dňa 19.03.2021
Ing. Jarmila Lišivková – správca
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K014256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matejovské námestie 1528/55, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/58/2021 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/58/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 3OdK/58/2021-18 zo dňa 15.03.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 54/2020 dňa 19.03.2021 pod značkou K013496, som bola ustanovená za správcu
dlžníka Stanislav Gábor, nar. 18.04.1991, trvale bytom: Matejovské námestie 1528/55, 059 51 Poprad Matejovce.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK69
0900 0000 0051 3435 7462 (Slovenská sporiteľňa, a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 19.03.2021
Ing. Jarmila Lišivková – správca

K014257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matejovské námestie 1528/55, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/58/2021 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/58/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Stanislav Gábor, nar.
18.04.1991, trvale bytom: Matejovské námestie 1528/55, 059 51 Poprad - Matejovce, že na majetok úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka: 3OdK/58/2021-18 zo dňa 15.03.2021 v Obchodnom
vestníku č. 54/2021 dňa 19.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Ing. Jarmila Lišivková, so
sídlom kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Stanislav Gábor, born: 18.04.1991, living: Matejovské námestie 1528/55, 059 51 Poprad - Matejovce, our duty si
to inform you, that District Court in Prešov, No.: 3OdK/58/2021-18 on the 15.03.2021 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 54/2021 from 19.03.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Ing. Jarmila Lišivková, trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

254

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.03.2021.
This resolution became valid and enforceable on 20.03.2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. 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 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. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
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 lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Ing. Jarmila Lišivková, správca / trustee

K014258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 216, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/301/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/301/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis

3.
Hnuteľná vec
osobné vozidlo OPEL ASTRA – G 2.0 TD, 1995 cm3, 60 kW, nafta, AB HATCHBACK 5DV., farba červená, VIN
W0L0TGF48W2234168, dátum prvej evidencie vozidla 21.7.1998, 305 721 km
300,- Eur

Súpisová
hodnota
Poznámka
Dôvod
§167h ods. 1 v spojení s § 167i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
zapísania
Deň zapísania 19. marca 2021
Por. č.
Typ položky
Popis

4.
Hnuteľná vec
osobné vozidlo CITROEN XSARA 1.4l 5D, 1360 cm3, 55 kW, benzín, AA SEDAN, farba šedá metalíza, VIN
VF7N1KFWB73517881, dátum prvej evidencie vozidla 1.1.2002, 220 364 km
300,- Eur

Súpisová
hodnota
Poznámka
Dôvod
§167h ods. 1 v spojení s § 167i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
zapísania
Deň zapísania 19. marca 2021

K014259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Kežmarok 0, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/61/2021 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/61/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Milan Chovanec, nar. 15.01.1956, trvale bytom: Mesto
Kežmarok, 060 01 Kežmarok, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od
15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo faxom na čísle: 054/474 6272 alebo e-mailom:
judr.jaroscak@gmail.com.
V Bardejove, dňa 19.03.2021
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca

K014260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Kežmarok 0, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/61/2021 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/61/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 3OdK/61/2021-16 zo dňa 15.03.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 54/2021 dňa 19.03.2021 pod značkou K013499, som bol ustanovený za správcu
dlžníka Milan Chovanec, nar. 15.01.1956, trvale bytom: Mesto Kežmarok, 060 01 Kežmarok.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK93
0900 0000 0051 3255 8359 (Slovenská sporiteľňa, a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 19.03.2021
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca

K014261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Kežmarok 0, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/61/2021 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/61/2021
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3OdK/61/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Milan Chovanec, nar.
15.01.1956, trvale bytom: Mesto Kežmarok, 060 01 Kežmarok, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného
súdu Prešov, spisová značka: 3OdK/61/2021-16 zo dňa 15.03.2021 v Obchodnom vestníku č. 54/2021 dňa
19.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Milan Chovanec, born: 15.01.1956, living: Mesto Kežmarok, 060 01 Kežmarok, our duty si to inform you, that
District Court in Prešov, No. 3OdK/29/2021 on the 18.02.2021 and promulgated in the Commercial bulletin No. č.
33/2021 from 18.02.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Jozef
Jaroščák ml., trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.03.2021.
This resolution became valid and enforceable on 20.03.2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. 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 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. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. 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.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca / trustee

K014262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Selepová Ivana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 24/1079, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/62/2021 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/62/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Ing. Ivana Selepová, nar. 07.08.1987, Letná 24/1079, 06401 Stará Ľubovňa, podnikajúci
pod obchodným menom Ing. Ivana Selepová, IČO: 45679665, s miestom podnikania Letná 1079/24, 06401 Stará
Ľubovňa, správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu, v pracovných
dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
adresu kancelárie správcu alebo elektronickou poštou na adrese morochovic@chello.sk. Právo nahliadať do spisu
majú orgány vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to stanovuje osobitný predpis.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Selepová Ivana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 24/1079, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/62/2021 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/62/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka Ing. Ivana Selepová, nar. 07.08.1987, Letná 24/1079, 06401 Stará Ľubovňa, podnikajúci
pod obchodným menom Ing. Ivana Selepová, IČO: 45679665, s miestom podnikania Letná 1079/24, 06401 Stará
Ľubovňa, správca týmto oznamuje, že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok
je: SK41 1100 0000 0026 1184 4367.

K014264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Kežmarok 0, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/61/2021 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/61/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka: Milan Chovanec, nar. 15.01.1956, trvale bytom: Mesto
Kežmarok, 060 01 Kežmarok, sp. zn.: 3OdK/61/2021
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
V Bardejove, dňa 19.03.2021
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca

K014265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kuruc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bušovce 78, 059 93 Bušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/60/2021 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/60/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty dlžníka: Peter Kuruc, nar.: 14.01.1970, trvale bytom: Bušovce 78, 059 93
Bušovce, sp. zn.: 5OdK/60/2021
1. Nehnuteľnosť - parcela C KN 6234 orná pôda o výmere 596 m2, nachádzajúca sa v k. ú.: Žakovce, obec:
Žakovce, okres: Kežmarok, zapísaná na LV č. 715 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele 520/596 a pod B 2
v spoluvlastníckom podiele 76/596. Súpisová hodnota 137,08 Eur,
2. Nehnuteľnosť - parcela E KN 3684/1 orná pôda o výmere 824 m2, nachádzajúca sa v k. ú.: Žakovce,
obec: Žakovce, okres: Kežmarok, zapísaná na LV č. 509 pod B 9 v spoluvlastníckom podiele 1/56 a pod
B 25 v spoluvlastníckom podiele 1/56. Súpisová hodnota 6,77 Eur,
3. Nehnuteľnosť - parcela E KN 3684/4 orná pôda o výmere 448 m2, nachádzajúca sa v k. ú.: Žakovce,
obec: Žakovce, okres: Kežmarok, zapísaná na LV č. 509 pod B 9 v spoluvlastníckom podiele 1/56 a pod
B 25 v spoluvlastníckom podiele 1/56. Súpisová hodnota 3,68 Eur,
4. Nehnuteľnosť - parcela C KN 5019 orná pôda o výmere 619 m2, nachádzajúca sa v k. ú.: Žakovce, obec:
Žakovce, okres: Kežmarok, zapísaná na LV č. 762 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Súpisová
hodnota 142,37 Eur,
5. Nehnuteľnosť - parcela C KN 5793 orná pôda o výmere 1361 m2, nachádzajúca sa v k. ú.: Žakovce,
obec: Žakovce, okres: Kežmarok, zapísaná na LV č. 762 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Súpisová hodnota 313,03 Eur.
Poznámka:
Nehnuteľnosti súpisová zložka č. 1 – 5 boli ocenené na základe prílohy č. 1) k zákonu č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
V Bardejove, dňa 19.03.2021
Ing. Jarmila Lišivková - správca

K014266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matejovské námestie 1528/55, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/58/2021 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/58/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka: Stanislav Gábor, nar. 18.04.1991, trvale bytom: Matejovské
námestie 1528/55, 059 51 Poprad - Matejovce, sp. zn.: 3OdK/58/2021
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
V Bardejove, dňa 19.03.2021
Ing. Jarmila Lišivková – správca

K014267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Guzej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1605/4, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/304/2020 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/304/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.12.2020 so sp. značkou 3OdK/304/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Róbert Guzej, nar. 09.06.1985, bytom: Palárikova 1605/4, 069 01 Snina.
Rovnakým uznesením bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie Lipová
1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, značka správcu: S1998. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 244/2020, dňa 18.12.2020.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. K zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 19.03.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K014268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puľová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 433/14, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1973
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/37/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/37/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Janka Puľová, nar. 20.02.1973, trvale
bytom Budovateľská 433/14, 094 31 Hanušovce nad Topľou v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 3OdK/37/2021, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Topľou počas stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 –12.00, 13.00-15.00 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma
správca písomne alebo telefonicky na tel.: 057 4421064.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K014269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puľová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 433/14, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1973
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/37/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/37/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Janka PUĽOVÁ, nar. 20.02.1973 , trvale
bytom Budovateľská 433/14, 094 31 Hanušovce nad Topľou, týmto v súlade 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 „ZoKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu v tvare IBAN: SK36 7500 0000 0040 2520
7428. Poznámka: pri úhrade kaucie uviesť označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera. 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
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky a to 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10.000
Eur.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K014270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhošová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 205, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/61/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/61/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Silvia POLHOŠOVÁ, nar. 28.11.1975,
r.č. XXXXXX/XXXX, 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 v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/61/2021, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou počas stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00
–12.00, 13.00-15.00 hod. po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel.: 057 4421064.
Konkurz & reštrukturalizácia, 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

263

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

K014271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhošová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 205, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/61/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/61/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Silvia POLHOŠOVÁ, nar. 28.11.1975,
r.č. XXXXXX/XXXX, 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, týmto v súlade 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 „ZoKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu v tvare IBAN:
SK36 7500 0000 0040 2520 7428. Poznámka: pri úhrade kaucie uviesť označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu,
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera. 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 preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky a to 2% zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 Eur a najviac 10.000 Eur.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K014272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Pušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 201, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/285/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/285/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 19.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca
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K014273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Košč Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 826/6, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/305/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/305/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Lenka Jamnická, správca úpadcu Ján Košč, nar. 11.01.1952, Továrenská 826/6, 064 01 Stará Ľubovňa,
Slovenská republika, konkurz vedený na Okresnom súde Prešov, sp. zn.: 2OdK/305/2020 zo dňa 25.08.2020, v
zmysle ust. §-u 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) správca oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.
Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k dispozícii v kancelárii správcu.
V Poprade dňa 10.03.2021

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K014274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Zubko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 829/36, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/108/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/108/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o opakovanom ponukovom konaní
Dňa 15.01.2021 v obchodnom vestníku OV 9/2021 správca Ing. Dušan Kuruc, správca S 1595 so sídlom
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kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné uverejnil oznámenie súvisiace so speňažením majetku
podliehajúceho konkurzu úpadcu Maroš Zubko, nar. 02.07.1974, Lúčna 829/36, 093 01 Vranov nad Topľou
v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp.zn:. 2OdK/108/2020 – II. kolo
verejného ponukového konania. V súlade s § 10 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony účinným od 19. 1. 2021, bol správca povinný upustiť v čase do 28. 2. 2021
od organizovania ponukového konania smerujúceho k predaju majetku, inak je takýto predaj neplatný,
a tak II. kolo verejného ponukového konania bolo zrušené.
Ing. Dušan Kuruc, správca S 1595 so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné
správca úpadcu Maroš Zubko, nar. 02.07.1974, Lúčna 829/36, 093 01 Vranov nad Topľou v oddlžení konkurzom
vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp.zn:. 2OdK/108/2020 v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov ponúka v II. opakovanom kole verejného
ponukového konania za najvyššiu ponúknutú cenu súbor majetku – nehnuteľností zverejnené v súpise
všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 202/2020 dňa 20.10.2020 nasledovne :

Súbor nehnuteľností č. 1
Súpisná
Druh nehnuteľnosti Štát Okres
položka
zastavaná plocha a
Vranov
1
SR
nádvorie
Topľou
Vranov
2
záhrada
SR
Topľou
Vranov
3
rodinný dom
SR
Topľou
Vranov
4
orná pôda
SR
Topľou

LV
číslo:

Parcela
číslo:

Podiel:

Výmera
celkom
m²/Súpisné číslo

Kladzany Kladzany

270

321

1/24

827

Kladzany Kladzany

270

322

1/24

1024

Kladzany Kladzany

270

321

1/24

165

Kladzany Kladzany

1163

594

852/5852 2562

Obec:
nad
nad
nad
nad

Kat.
územie

v

(ďalej len „predmety ponukového konania“).
Podmienky speňažovania:
Ponukové konanie sa vyhlasuje spoločne pre súbor majetku – predmet ponukového konania.
Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote do 15
kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku a uhradí
preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z ponúkanej ceny.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň určený v
podmienkach ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v
prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Písomná ponuka musí obsahovať: 1/ označenie záujemcu; 2/ návrh kúpnej ceny; 3/ aktuálny výpis z
obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie
ako jeden mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu; 4/ doklad
preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu; 5/ oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia
preddavku.
Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z
ponúkanej ceny na číslo účtu správcu SK02 7500 0000 0040 2825 4131, VS21082020. Preddavok musí byť
pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k hnuteľnej veci hradí záujemca.
Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
sp. zn. 2OdK/108/2020 - NEOTVÁRAŤ“.
Vyhodnotenie ponúk: Otváranie obálok sa uskutoční v termíne do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
doručenie ponúk. Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil podmienky 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

266

Obchodný vestník 57/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

konania a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
Pre bližšie informácie o
(onlineoffice@onlineoffice.sk)

ponukovom

konaní

kontaktujte

správcu

konkurznej

podstaty

emailom

K014275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 4154/50, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu RECYCENTRUM, a.s., so sídlom: Študentská
4154/50, 069 01 Snina, IČO: 36767182 v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, na
podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku, zverejňuje súpis majetku úpadcu RECYCENTRUM, a.s., so
sídlom: Študentská 4154/50, 069 01 Snina, IČO: 36767182, ako podnik pozostávajúci z nižšie uvedených
položiek všeobecnej podstaty a oddelených podstát:
Všeobecná podstata (oddelené podstaty sú predmetom samostatného zverejnenia):
(Poznámka: Do podniku úpadcu patria všetky súpisové zložky uvedené v tomto zverejnení okrem súpisovej zložky
81 a 82 – v rámci hnuteľných vecí a pohľadávok – súpisové položky 83 až 105).

Stavby:
Názov
Súpisné
Kód katastrálneho Číslo listu Dátum
Dôvod
Spoluvlastnícky
číslo
Obec štátu územia
vlastníctva zapísania zapísania podiel dlžníka
§ 67 ods. 1
písm.
a)
Študentská Snina SVK Snina
7267
18.3.21
ZKR
1/1
§ 67 ods. 1
písm.
a)
Študentská Snina SVK Snina
7267
18.3.21
ZKR
1/1

Číslo
P.č. Názov parcely Ulica

1

2

Vŕtaná
studňa
Vŕtaná
studňa

-

-
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Hnuteľné veci:
Stav
opotrebovanosti

P.č. Názov
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Čerpadlo II. na PRL

nezistený

SO 24 - KÁBELOVÉ ROZVODY (NN) nezistený
ČPS 02.1 Vzduchotechnika

nezistený

Odvíjač PP pásky

nezistený

Prečerpávacia šachta

nezistený

OaDS_PODLAHA

nezistený

SO 40 - KANALIZÁCIA

nezistený

TRAFOSTANICA- Snina

nezistený

Záložný zdroj EATON Ellipse PRO

nezistený

ČPS 04.2 Rozvod stl vzduchu

nezistený

SO 30
prípojka)

nezistený

-

VODOVOD

(požiarna

OaDS_ ROZVÁDZAČ ST 19" 32U

nezistený

ČPS 03.1 Vzduchotechnika

nezistený

SO 50 - ROZVOD PLYNU

nezistený

Kontajner. vozík, 2x brzdné kolesá

nezistený

SO 11 + SO 11.1
KOMUNIKÁCIE

nezistený

AREÁLOVÉ

Záložný zdroj EATON Ellipse PRO

nezistený

Kanalizačné šachty

nezistený

Záložný zdroj EATON Pulsar

nezistený

Záložný zdroj EATON Ellipse PRO

nezistený

SO 01 - Reg a meracie zar SPP "C"

nezistený

OaDS_ROZVÁDZAČ ST 19" 32U

nezistený

SO 05 - Stlačený vzduch - RGL

nezistený

Conveyor lifting belt type TSS
nezistený
(dopravník ku rolomatke)
OaDS_Mikrotik
RouterBOARD
nezistený
1100AHx2
Nádrž
500x400x400mm+poklop
nezistený
630x630x35mm+potrubný materiál
SO 09 - Trafostanica

nezistený

Odlupovač ropných látok

nezistený

Akumulačné nádrže

nezistený

SO 23 - Kábelové rozvody VN

nezistený

SO 50 - PRÍPOJKA PLYNU PRE
nezistený
POTREBY SO 07

Rok
výroby

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

Súpisová
hodnota
[EUR]

Dátum
zapísania

1410

18.03.2021

14257,58

18.03.2021

620,5

19.03.2021

10

19.03.2021

576,76

18.3.21

1318,5

19.03.2021

3972,13

18.03.2021

25742,85

18.03.2021

200

18.03.2021

351,5

19.03.2021

16744,96

18.03.2021

120

19.03.2021

403

19.03.2021

3619,22

18.03.2021

1056

19.03.2021

65517,68

18.03.2021

200

18.03.2021

7970,49

18.03.2021

300

18.03.2021

200

18.03.2021

673,2

18.03.2021

130

19.03.2021

396

18.03.2021

1834

19.03.2021

120

19.03.2021

354

19.03.2021

14143,45

18.03.2021

2058,28

18.03.2021

1568,69

18.03.2021

12150,68

18.03.2021

345,71

18.03.2021

Dôvod
zapísania
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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ČPS 02.3 VZDUCHOTECHNIKA ZAR
nezistený
č. 4
DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM

zachovalý

SO 30 - VODOVOD

nezistený

ČPS 04.1 Vzduchotechnika

nezistený

SO 21 - Vstupná Trafostanica

nezistený

Kolieska 200 AL biele, k vozíkom

nezistený

OaDS_ROZVODY

nezistený

Jeppesen chart service (papierová
nezistený
zmenová služba)
PROTIPOVODŇOVÝ MÚR

primeraný veku

Navigačné databázy

nezistený

OaDS_KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE nezistený
OaDS_SWITCH
ES4626-SFP

EDGE

CORE

Elektrické rozvody

nezistený
nezistený

ČPS 03.2- PRÍPRAVA A ROZV STL
nezistený
VZDUCHU
TRAFOSTANICA
SO
20B
nezistený
PRÍPOJKA VN
SO 02 - Reg a mer zar SPP "C"

nezistený

OaDS_ROZVÁDZAČ NT 19" 9U

nezistený

SO 03 - Reg a meracie zar SPP " C"

nezistený

Elektrická prípojka

nezistený

SO 12 - Križovatka , napojenie na
nezistený
II/567
ČPS 03.1 Vzduchotechnika

nezistený

Chladnička VRF2603F 225+15A+

nezistený

OaDS_ROZVÁDZAČ NT 19" 9U

nezistený

ČPS 06.1 Vzduchotechnika

nezistený

Informačná tabuľa

nezistený

TRAFOSTANICA - SO 23 - Kabelové
nezistený
rozvody VN
Záložný zdroj EATON Ellipse PRO

nezistený

OaDS_SERVER Supermicro I-2420Fnezistený
M5
ČPS 06.3 Vzduchotechnika

nezistený

OaDS_ROZVÁDZAČ NT 19" 9U

nezistený

SO 01 - 06 Vzduchotechnika

nezistený

ČPS 05.1 Vzduchotechnika

nezistený

SO 25 - Vonkajšie osvetlenie

nezistený

SO
01
ŠTRUKTÚROVANÁ
nezistený
KABELÁŽ - pasívna časť
Navigačné databázy 2xG530, UNS 1K
nezistený

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

Deň vydania: 24.03.2021

1415

19.03.2021

2000

19.03.2021

35911,03

18.03.2021

3412

19.03.2021

1250,68

18.03.2021

10

19.03.2021

15080

19.03.2021

50

19.03.2021

1540,06

18.03.2021

50

19.03.2021

1197,5

19.03.2021

1198

19.03.2021

11419,84

18.03.2021

733,5

19.03.2021

32154,31

18.03.2021

673,2

18.03.2021

120

19.03.2021

807,84

18.03.2021

6468,98

18.03.2021

12581,05

18.03.2021

1085,5

19.03.2021

50

19.03.2021

120

19.03.2021

620,5

19.03.2021

50

19.03.2021

8959,18

18.03.2021

200

18.03.2021

1824

19.03.2021

552

19.03.2021

120

19.03.2021

7247,5

19.03.2021

3143

19.03.2021

12150,68

18.03.2021

2118

18.03.2021

50

19.03.2021
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
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nezistený

FMS
OaDS_ROZVÁDZAČ NT 19" 9U

nezistený

OaDS_ROZVÁDZAČ NT 19" 9U

nezistený

ČPS 04.4 - DETEKCIE CO a CH4 v
nezistený
kotolni
Záložný zdroj EATON Ellipse PRO

nezistený

SO 10 - OPLOTENIE

primeraný veku

PS 01.2-RaMZ - UZEMNENIE a
nezistený
BLESKOZVOD
SO 12 - KRIŽOVATKA (napojenie na
nezistený
št. cestu)
SO 04 - Chladenie - KOEX

nezistený

Záložný zdroj EATON Ellipse PRO

nezistený

SO 30 - PRÍPOJKA VODY pre
nezistený
potreby SO 07

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

2013

1/1

Deň vydania: 24.03.2021
50

19.03.2021

120

19.03.2021

120

19.03.2021

3154,71

19.03.2021

200

18.03.2021

27597,74

18.03.2021

2563,2

19.03.2021

23696,24

18.03.2021

1052,5

18.03.2021

200

18.03.2021

1721,04

18.03.2021

50

19.03.2021

15460

19.03.2021

Softvér

nefunkčný

KAMEROVÝ SYSTÉM

zachovalý

81

Kancelársky stôl so vst. nabíjačkami

zachovalý

2013

1/1

700

82

Kancelárske stoličky čierne 8kusov

zachovalé

2013

1/1

200

79
80

19.03.2021
19.03.2021
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Peňažné pohľadávky:

Právny dôvod

Celková
suma

Súpisová
hodnota
[EUR]

Dátum
zapísania

Casa Invest s.r.o.

Zmluva o úvere 29.1.2014

42 000,00

0

19.03.2021

SLIM 4U s.r.o.

uroky 2013

1 249,56

0

19.03.2021

uroky 2013

29 506,85

0

19.03.2021

P.č. Dlžník
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

ARNEDOS
Praha

TRADE

s.r.o.,

plnenie
z
ručenia
za
záväzok
(
753 298,43 0
reštrukturalizácia)
preddavok pracia vana, uhradené dňa
6 940,00
0
28.6.2014,
Zmluva
o
pôžičke
z
2.8.2013,
100 000,00 0
RECYCENTRUM pristupenie k záväzku

IWWI invest, s.r.o.
TECNOFER
PhDr. Peter Leškovský

19.03.2021
19.03.2021
19.03.2021

Casa Invest s.r.o.

uroky 2015 Zmluva o úvere 29.1.2014

3 780,00

0

19.03.2021

Infiana Germany

faktúra

1 369,35

1369,35

19.03.2021

Casa Invest s.r.o.

uroky 2014 Zmluva o úvere 29.1.2014

3 490,03

0

19.03.2021

uroky 2013

6 500,00

0

19.03.2021

PhDr. Peter Leškovský

Zmluva o pôžičke z 1.8.2013 RECYCENTRUM
282 000,00 0
spoludlžník

19.03.2021

Neznámy

Zálohová platba 30.8.2013

19.03.2021

ARNEDOS
Praha

TRADE

s.r.o.,

30000

0

Next
Generation pravdepodobne platba za ARNEDOS, ktorý
30000
0
Recyclingmaschinene GmbH neuhradili fa za NGR
Zmluva
o
pôžičke
z
5.8.2013,
PhDr. Peter Leškovský
400 000,00 0
RECYCENTRUM pristúpenie k záväzku

19.03.2021
19.03.2021

PhDr. Peter Leškovský

prevzatie pohladavky Mediprodukt

26 000,00

0

19.03.2021

in- CARGO s.r.o

Zálohová platba 29.11.2013

10000

0

19.03.2021

Dôvod
zapísania
§ 67 ods. 1
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in- CARGO s.r.o

Zálohová platba 29.11.2013

10000

0

19.03.2021

PhDr. Peter Leškovský

nevyúčtovaný zostatok pokladne

23 223,87

0

19.03.2021

0

19.03.2021

0

19.03.2021

0

19.03.2021

0

19.03.2021

úrok Zmluva o úvere 01/2014, TABA
3 804,16
24.1.2014: istina 116 000 , úrok 3,5%
Zmluva o úvere 01/2014 zo dna 22.1.2014,
PhDr. Peter Leškovský
116 433,12
101
platba 24.1.2014 (116000)
plnenie
z
ručenia
za
záväzok
(
PKL Drevoexport
92 927,88
102
reštrukturalizácia)
Next
Generation pravdepodobne platba za ARNEDOS, ktorý
10000
103 Recyclingmaschinene GmbH neuhradili fa za NGR
100

104
105

Deň vydania: 24.03.2021

PhDr. Peter Leškovský

Ján Kitler

Zálohová platba 13.9.2013

20000

0

19.03.2021

PKL Drevoexport

uroky 2013,(obdobie
postupene)

695,34

0

19.03.2021

23.1.2013-31.10.2013-

písm. a) ZKR
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V Prešove dňa 19.03.2021

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K014276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 4154/50, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu RECYCENTRUM, a.s., so sídlom: Študentská
4154/50, 069 01 Snina, IČO: 36767182 v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, na
podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku, zverejňuje súpis majetku úpadcu RECYCENTRUM, a.s., so
sídlom: Študentská 4154/50, 069 01 Snina, IČO: 36767182, ako podnik pozostávajúci z nižšie uvedených
položiek všeobecnej podstaty a oddelených podstát:
Oddelená podstata – RECYPLAST Snina s.r.o.
Hnuteľné veci:
P.č. Názov

1
2
3

Stav
opotrebovanosti

Dvojkomorový lis EKOPACK 100.2,
primeraný veku
výrobné číslo: LB1304
Žeriav, typ: STAR 021/51, výrobné
primeraný veku
číslo: 28303
Model 3343 universal Testing system,
primeraný veku
capacity 1kN, trhačka
Rezačka papierových dutiniek, typ
RPD-76/152-2000,
výrobné
číslo primeraný veku

Rok
výroby

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota
[EUR]

Dátum
zapísania

2013

1/1

5968,5

12.03.2021

2014

1/1

3240,5

12.03.2021

2013

1/1

9689,5

12.03.2021

2013

1/1

1932,5

12.03.2021

Dôvod
zapísania
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR
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106/13
Čerpadlo I. na PRL, typ AMAREX F65primeraný veku
170/032ULG-120, No.5926415/2000/1

Deň vydania: 24.03.2021
písm. a) ZKR

2000

1/1

1410

12.03.2021

§ 67, ods. 1
písm. a) ZKR

Na majetok zapísaný do tohto súpisu sa vzťahuje zabezpečovacie právo podľa § 77 ods. 2 ZKR:
Zabezpečený veriteľ:
RECYPLAST Snina s.r.o., Študentská 4154/50, 069 01 Snina, IČO: 47885521
Opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo
Poradie zabezpečovacieho práva:
1
Prihlásený právny dôvod vzniku ZP:
Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 20.11.2017
Prihlásená výška zabezpečenej pohľadávky:
78 640,12 €
Opis zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka vyplývajúca zo zmluvy o pôžičke zo dňa 02.11.2017
Číslo zabezpečenej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok:
14
Peňažné pohľadávky:
P.č. Popis

6

7

Právny dôvod Dlžník

Súpisová
Celková
Dátum
Dôvod
hodnota
suma [EUR]
zapísania zapísania
[EUR]

všetky a tiež ktorákoľvek z pohľadávok Záložcu
voči tretím osobám /ďalej ,,Poddlžníkom,,/ na
zaplatenie peňažných prostriedkov, vrátane
prípadného príslušenstva týchto pohľadávok,
ktoré vznikli ku dňu podpisu tejto zmluvy alebo v
budúcnosti vzniknú: - na základe alebo v
súvislosti s akoukoľvek zmluvou alebo dohodou
uzatvorenou medzi Záložcom a Poddlžníkmi, a to
neznámy
neznámy
0
bez ohľadu na ich formu alebo spôsob vzniku - na
základe alebo v súvislosti so vznikom, trvaním
alebo zánikom akéhokoľvek záväzkového vzťahu
medzi Záložcom a Poddlžníkmi - na základe
alebo v súvislosti so zmluvami, ktoré boli a budú
uzatvorené medzi Záložcom a Poddlžníkmi - na
základe akejkoľvek inej právnej skutočnosti
zakladajúcej vznik pohľadávky
pohľadávka voči UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., na zaplatenie sumy 350.000,-UniCredit Bank Czech
€ s príslušenstvom, o ktorej sa vedie konanie náhrada škody Republic and Slovakia, 350000
sp.zn. I/2017-6 pred Stálym rozhodcovským
a.s., IČO: 47 251 336
súdom Slovenskej bankovej asociácie
akákoľvek peňažná alebo nepeňažná pohľadávka
voči spoločnosti Pozemné stavby SC, s.r.o., ktorá
zodpovednosť Pozemné stavby SC,
Záložcovi patrí a vyplýva zo súdnych konaní
0
za vady
s.r.o., IČO: 43 871 437
vedených na Okresnom súde Bratislava II, pod

0

12.3.21

§ 67 ods. 1
písm.
a)
ZKR

0

12.3.21

§ 67 ods. 1
písm.
a)
ZKR

0

12.3.21

§ 67 ods. 1
písm.
a)
ZKR
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č.k. 25Cb/52/2017 a 22Cb/90/2017
pohľadávka
voči
Hosokawa
Alpine
Aktiengesellschaft, Peter-Dörfler-Straße 13-25,
Hosokawa
Alpine
86001 Augsburg, na zaplatenie sumy 1.321.600,-Aktiengesellschaft,
€ s príslušenstvom, o ktorej sa vedie súdne náhrada škody Peter-Dörfler-Straße
1321600,00 0
konanie na Landgericht Augsburg Záložné právo
13-25,
86001
sa vzťahuje aj na súčasti, úroky a ostatné
Augsburg
príslušenstvo zálohu.

Deň vydania: 24.03.2021

12.3.21

Na majetok zapísaný do tohto súpisu sa vzťahuje zabezpečovacie právo podľa § 77 ods. 2 ZKR:
Zabezpečený veriteľ:
RECYPLAST Snina s.r.o., Študentská 4154/50, 069 01 Snina, IČO: 47885521
Opis zabezpečovacieho práva:
Záložné právo
Poradie zabezpečovacieho práva:
2
Prihlásený právny dôvod vzniku ZP:
Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 20.11.2017
Prihlásená výška zabezpečenej pohľadávky:
78 640,12 €
Opis zabezpečenej pohľadávky:
Pohľadávka vyplývajúca zo zmluvy o pôžičke zo dňa 02.11.2017
Číslo zabezpečenej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok:
14

V Prešove dňa 19.03.2021

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K014277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Girgošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/100/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/100/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZKR
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Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Jozef Sitko správca dlžníka Anna Girgošková, nar. 01.11.1986, 080 01 Prešov, v súlade s § 167l ods.3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlásovanie pohľadávok, bola dňa 19.03.2021 zapísaná do zoznamu pohľadávka
veriteľa POHOTOVOSŤ s.r.o., IČO: 35 807 598, v celkovej sume 4371,84 €.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K014278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Girgošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/100/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/100/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Anna Girgošková, nar.
01.11.1986, 0800 01 Prešov, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorý bol
zaradený do všeobecnej podstaty a to:

-osobné motorové vozidlo Škoda Forman 135 LXI, 40 kW, r.v. 1982, evidenčné číslo PO184DX,
/nepojazdné – bez agregátu, bez chladiča, bez batérie/, súpisová hodnota 200,00 €.

1. Predmetom ponukového konania je predaj hnuteľného majetku dlžníka.
2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: JUDr. Ing. Jozef Sitko, Lipová 1,
066 01 Humenné, v zalepenej obálke s označením „ Ponuka - KONKURZ 4OdK/100/2020 – Neotvárať“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia
oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym dňom o 15:30.; v prípade,
že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:30 hod. Na záväzné ponuky doručené po tomto termína sa nebude prihliadať.
4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s
označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade právnickej osoby a fyzickej
osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu
(originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží
fotokópia občianskeho preukazu, súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
Súčasne s uplatnenou ponukou je záujemca povinný zaslať na e-mail správcu : jozefsitko@post.sk potvrdenie o
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úhrade kúpnej ceny a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v
prípade neúspešnej ponuky.
5. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkaného súboru hnuteľného majetku t.j. 200,00 EUR. Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech
bankového účtu správcu vedený v OTP banka, a. s.; číslo účtu: 3392468/5200; IBAN: SK36 5200 0000 0000
0339 2468. zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť a)
spisovú značku konkurzu: 4OdK/100/2020, b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej
osoby – meno a priezvisko.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka nebude
obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového konania nebude
prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť ani vziať späť.
7. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie uskutoční správca v termíne do 7 dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou ponúknutou kúpnou
cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa
započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v akom sa bude nachádzať
v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží.
10. V prípade neprimeranej nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
11. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva hnuteľnej veci uhradí v plnom rozsahu úspešný záujemca
(nadobúdateľ).
12. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.
13. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
14. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť osobe u
správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č. 0903 377 979 v úradných hodinách alebo
prostredníctvom e-mailovej adresy: jozefsitko@post.sk.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K014279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slivník ,, 082 67 Veľký Slivník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1969
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/117/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/117/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: Anton Kočiš,
nar. 26.03.1969, trvale bytom: Veľký Slivník 40, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa: EOS
KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 3724803, v celkovej výške: 3300,73 EUR
a jej zápis do zoznamu pohľadávok.

V Prešove dňa 19.03.2021

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K014280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cziprusz Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3964/26, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/383/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/383/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 07.01.2021, sp.zn.: 30OdK/383/2020, ktoré bolo uverejnené v OV č.
7/2021 dňa 13.01.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Gabriel Cziprusz, nar.:
12.09.1969, bytom: Okružná 3964/26, 048 01 Rožňava a ustanovil správcu podstaty: Ing. Matúša Mihaloviča,
PhD., so sídlom kancelárie Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu S1923.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: Gabriel Cziprusz, nar.: 12.09.1969, bytom: Okružná 3964/26, 048 01 Rožňava sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Gabriel Cziprusz, nar.:
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12.09.1969, bytom: Okružná 3964/26, 048 01 Rožňava, sp. zn.:30OdK/383/2020, v súlade s ust. § 167v ods. 1
tretia veta ZKR zrušuje.

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K014281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helcmanovce 200, 055 63 Helcmanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/311/2020 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/311/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Július Daniel, nar.: 29.12.1978, bytom: Helcmanovce
200, 055 63 Helcmanovce oznamuje účastníkom konkurzného konania č.k.: 32OdK/311/2020, že veriteľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., sídlo: Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35 815256
doručil správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 18.03.2021 prihlášku nezabezpečenej
pohľadávky.

Prihlásená pohľadávka:
·
·
·
·
·
·

Istina: 175,22 €
Úroky: 0,00 €
Úroky z omeškania: 21,83 €
Poplatky z omeškania: 0,00 €
Náklady z uplatnenia: 210,83 €
Spolu: 407,88 €

Poradie: E – iná
Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca oznamuje, že prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu
pohľadávok v zmysle § 28 ods. 3 ZKR.

K014282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedláčeková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
107 107, 044 12 Vyšný Klátov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/11/2021 S1015
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Okresný súd Košice I
32OdK/11/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Lenka Sedláčeková, nar. 1.8.1981, bytom 044 12 Vyšný Klátov 107, oznamuje
týmto číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok iných veriteľov. Číslo
účtu: SK57 0900 0000 0051 7802 4459, BIC: GIBASKBX.

K014283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšek nad Hnilcom 574, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/47/2021 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/47/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Miloš Žiga, narodený: 21.06.1986, bytom: Mníšek nad
Hnilcom 574, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, podnikajúci pod obchodným menom: Miloš Žiga - MŽSTAV, s miestom
podnikania: Mníšek nad Hnilcom 574, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, IČO: 41711017, konanie vedené na
Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/47/2021, týmto oznamujem, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štefánikova 50, 040 01 Košice počas úradných hodín PO-PI od 9:00 do
12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
Pre zápis do poradovníka je potrebné kontaktovať telefonicky na č. 00421 (0) 903 058 467.
Poradie nahliadania do toho istého spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka. Právo nahliadať do spisu majú
osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak
to ustanovuje osobitný predpis.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Miloš Žiga

K014284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšek nad Hnilcom 574, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/47/2021 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/47/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Miloš Žiga, narodený: 21.06.1986, bytom: Mníšek nad Hnilcom
574, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, podnikajúci pod obchodným menom: Miloš Žiga - MŽSTAV, s miestom
podnikania: Mníšek nad Hnilcom 574, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, IČO: 41711017, konanie vedené na
Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/47/2021, týmto oznamujem veriteľom konkurzného konania bankový
účet pre poukazovanie preddavku.
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.
Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet vedený v Tatra banka, a.
s. IBAN: SK48 1100 0000 0029 4307 1305, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 264721

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Miloš Žiga

K014285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXICO Retail SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bočná 414/3 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 343 926
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2019 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie Hlavná 81/A, 040 01 Košice ako správca úpadcu: EXICO Retail SK,
s.r.o, Bočná 414/3, 040 01 Košice , IČO : 45343926 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 ZKR v znení
neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených
pohľadávok
konkurzných
veriteľov.
Číslo účtu je: IBAN: SK38 0900 0000 0050 3379 8605
Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
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bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 €.
Košice, 19.03.2021
Ing. Jana Kollárová

K014286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Onodi Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horovská ulica 556 / 33, 076 22 Vojčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1988
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/51/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/51/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Richard Onodi, narodený: 11.01.1988, bytom: Horovská
556/33, 076 22 Vojčice, podnikajúci pod obchodným menom: Richard Onodi, s miestom podnikania: Horovská
ulica 556/33, 076 22 Vojčice, IČO: 51128098, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do
12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0903 400 629, e-mailom na adresu:
office@spks.sk.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K014287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Onodi Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horovská ulica 556 / 33, 076 22 Vojčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1988
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/51/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/51/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Richard Onodi, narodený: 11.01.1988, bytom: Horovská
556/33, 076 22 Vojčice, podnikajúci pod obchodným menom: Richard Onodi, s miestom podnikania: Horovská
ulica 556/33, 076 22 Vojčice, IČO: 51128098 (ďalej len „úpadca“) v zmysle 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 neskorších
predpisov týmto oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN SK85 8330
0000 0026 0125 2704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
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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. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K014288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harang František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská ulica 213 / 6, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/361/2020 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/361/2020
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.

Okresný súd Košice I. Uznesením zo dňa 30.11.2020, sp.zn. 31OdK/361/2020, vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka: František Harang , narod. 3.10.1970, bytom Farská ulica 213/6, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci
pod obchodným menom: František Harang s miestom podnikania Farská ulica 213/6, 076 17 Nižný Žipov, IČO
43 457 282 a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr.Vieru Dobrovolsku so sídlom
kancelárie:J.Kalinčiaka č.6, 07101 Michalovce.
V zmysle ust. § 167h ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“ /, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167k ods.1/ zákona č.7/2005 ZKR – Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy,
ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku,
zoznamu záväzkov, informácii veriteľov ako aj osobného vyjadrenia dlžníka , správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho hnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle § 167h ZKR.
Dlžník je vlastníkom nehnuteľného majetku v kat.úz.Nižný Žipov, okres Trebišov, zapísané na LV č. 224, ktorý je
však zaťažený záložným právom v prospech zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa a.s. IČO
31335004, Bajkalská 30, Bratislava. Prednostný zabezpečený veriteľ v tomto konkurznom konaní neprihlásil svoju
pohľadávku u správcu a preto tento zaťažený majetok netvorí konkurznú podstatu dlžníka. K uvedenému majetku
si dlžník uplatnil aj nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Správca vyzval veriteľov na zloženie preddavku na trovy
znaleckého posudku a zverejnil výzvu v OV č.11/2021 dňa 19.1.2021, ktorý neuhradil žiaden veriteľ.

V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: František Harang, narod. 3.10.1970, bytom Farská ulica 213/6, 076 17 Nižný Žipov,
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vedený na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 31OdK/361/2020 sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: František
Harang, narod.3.10.1970, bytom Farská ulica 213/6, 076 17 Nižný Žipov, sp.zn. 31OdK/361/2020 v súlade
s ustanov.
§
167v
ods.1,
druhá
veta
ZKR
zrušuje.

Podľa ust.§167v ods.4 ZKR, prvá veta: „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.“

JUDr.Viera Dobrovolská, správca

K014289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RB, Veľké Kapušany s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 273/36 / 0, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 602 809
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2020 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2020
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Oznam o zapísaní spornej poznámky ku majetku patriaceho do oddelenej podstaty a zapísaného v zmysle
zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 15/2021 zo dňa 25.01.2021 (K003900)

JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu RB,
Veľké Kapušany s.r.o., so sídlom Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36 602 809, podľa ustanovenia §
78 ods. 1 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že na majetok patriaci do oddelenej podstaty a zapísaný v zmysle
zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 15/2021 zo dňa 25.01.2021 (K003900) svedčí sporná poznámka
v prospech:

RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., so sídlom Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51 974 959

Sporná poznámka: Obchodná spoločnosť RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., so sídlom Zelená 273/36, 079 01 Veľké
Kapušany, IČO: 51 974 959 namieta zapísanie majetku zapísaného do oddelenej podstaty v zmysle zverejnenia v
Obchodnom vestníku č. 15/2021 zo dňa 25.01.2021 (K003900), z dôvodu postupného uspokojovania veriteľov
úpadcu a samostatných dohôd mimo konkurzného konania, v zmysle ktorých má pohľadávky jednotlivých
zabezpečených veriteľov uhradiť mimo rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty. Prihlásené zabezpečovacie práva
z uvedeného dôvodu podľa obchodnej spoločnosti RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 zaniknú
a prihlásené zabezpečovacie práva na majetku tretej osoby z uvedených dôvodov zaniknú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Majetok, ktorého sa sporná poznámka týka (v zmysle Obchodného vestníka č. 15/2021 zo dňa 25.01.2021
(K003900)) a ktorý tvorí oddelenú podstatu veriteľov: ČSOB Leasing a.s., IČO: 35 704 713, so sídlom Žižkova 11,
815 10 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, RAVEN a.s., IČO: 31 595 804, so sídlom Šoltésovej 420/2, 017 01
Považská Bystrica a Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, v
poradí podľa konkrétnej súpisovej zložky majetku, má nasledovnú identifikáciu:

Súpisová zložka majetku č. 2
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:

Pozemok
Ostatná plocha
3.172 m2
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
5355
331/13
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
29.118,96,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010

Výška zabezpečenej pohľadávky:

294 481,69,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu 20/1
pohľadávok:
Poradie:
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:

Prvé
ČSOB Leasing a.s., IČO: 35 704 713, so sídlom Žižkova 11, 815 10 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto

Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o záložnom práve a vecnom bremene na nehnuteľný majetok č. ZIN /16/00751
zo dňa 29.01.2016

Výška zabezpečenej pohľadávky:

314 190,86,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 7/5; 7/6; 7/7; 7/8
pohľadávok:
Poradie:

Druhé

Súpisová zložka majetku č. 3
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
2.329 m2
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
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Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:

5355
331/14
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
21.380,22,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959, so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
ČSOB Leasing a.s., IČO: 35 704 713, so sídlom Žižkova 11, 815 10 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o záložnom práve a vecnom bremene na nehnuteľný majetok č. ZIN /16/00751
zo dňa 01.03.2016
Dohoda záložných veriteľov o poradí záložných práv zo dňa 24.03.2016

Výška zabezpečenej pohľadávky:

314 190,86,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 7/5; 7/6; 7/7; 7/8
pohľadávok:
Poradie:
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:

Prvé
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava

Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
228/AUOC/l1-ZZ/3 zo dňa 07.09.2012
Dohoda záložných veriteľov o poradí záložných práv zo dňa 24.03.2016
294 481,69,- Eur

Výška zabezpečenej pohľadávky:
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu 20/1
pohľadávok:
Poradie:

Druhé

Súpisová zložka majetku č. 4
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Súpisné číslo:

Stavba
Skladová hala
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
5355
1888 nachádzajúca sa na parcele registra „C“ KN č. 331/14
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
442.594,82,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959, so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
ČSOB Leasing a.s., IČO: 35 704 713, so sídlom Žižkova 11, 815 10 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o záložnom práve a vecnom bremene na nehnuteľný majetok č. ZIN /16/00751
zo dňa 01.03.2016
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Dohoda záložných veriteľov o poradí záložných práv zo dňa 24.03.2016
Výška zabezpečenej pohľadávky:

314 190,86,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 7/5; 7/6; 7/7; 7/8
pohľadávok:
Poradie:
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:

Prvé
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava

Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
228/AUOC/l1-ZZ/3 zo dňa 07.09.2012
Dohoda záložných veriteľov o poradí záložných práv zo dňa 24.03.2016

Výška zabezpečenej pohľadávky:

294 481,69,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu 20/1
pohľadávok:
Poradie:

Druhé

úpisová zložka majetku č. 5
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:

Pozemok
Ostatná plocha
2773 m2
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
5355
330/8
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
25.456,14,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
Opis zabezpečovacieho práva:
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
Výška zabezpečenej pohľadávky:
294 481,69,- Eur
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 6
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
1444 m2
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
5355

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

331/4
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
13.255,92,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
Opis zabezpečovacieho práva:
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
Výška zabezpečenej pohľadávky:
294 481,69,- Eur
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 7
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
1840 m2
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
5355
331/7
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
16.891,20,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
Opis zabezpečovacieho práva:
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
Výška zabezpečenej pohľadávky:
294 481,69,- Eur
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 8
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:
Dôvod zapísania majetku:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
4628 m2
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
5355
331/12
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
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Deň zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:

18.01.2021
42.485,04,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
Opis zabezpečovacieho práva:
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
Výška zabezpečenej pohľadávky:
294 481,69,- Eur
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 9
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Súpisné číslo:

Stavba
Sklad
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
5355
1113 na parcele registra „C“ KN č. 331/4
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
227.482,47,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
Opis zabezpečovacieho práva:
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
Výška zabezpečenej pohľadávky:
294 481,69,- Eur
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 10
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:
Dôvod zapísania majetku:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
817 m2
Slovenská republika
Klokočov
Klokočov
430
466
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
18.01.2021
-

Deň zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku
13.325,27,- Eur
v EUR:
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Označenie tretej osoby:
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
Dôvod zapísania majetku tretej § 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
osoby do súpisu:
zákonov
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č. 131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa
18.06.2010

Výška zabezpečenej pohľadávky:

294 481,69,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky 20/1
podľa zoznamu pohľadávok:
Poradie:
Prvé
Názov a označenie zabezpečeného RAVEN a.s., IČO: 31 595 804, so sídlom Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnej veci č. ZOZP 4299/68/11/17-OD

Výška zabezpečenej pohľadávky:

436 567,43,-Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky 14/1, 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/8; 14/9; 14/10; 14/11; 14/12; 14/13; 14/14; 14/15; 14/16;
podľa zoznamu pohľadávok:
14/17; 14/18; 14/19; 14/20; 14/21; 14/22; 14/23; 14/24; 14/25; 14/26; 14/27; 14/28; 14/29; 14/30; 14/31;
14/32; 14/33; 14/34; 14/35; 14/36
Poradie:

Druhé

Súpisová zložka majetku č. 11
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Súpisné číslo:
Dôvod zapísania majetku:

Stavba
Prevádzkovo-sociálna budova DT
Slovenská republika
Klokočov
Klokočov
430
309 na parcele registra „C“ KN č. 466
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
18.01.2021
-

Deň zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku
765.381,77,- Eur
v EUR:
Označenie tretej osoby:
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
Dôvod zapísania majetku tretej § 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
osoby do súpisu:
zákonov
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č. 131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa
18.06.2010

Výška zabezpečenej pohľadávky:

294 481,69,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky 20/1
podľa zoznamu pohľadávok:
Poradie:
Prvé
Názov a označenie zabezpečeného RAVEN a.s., IČO: 31 595 804, so sídlom Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnej veci č. ZOZP 4299/68/11/17-OD

Výška zabezpečenej pohľadávky:

436 567,43,-Eur

Číslo

zabezpečenej

pohľadávky 14/1, 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/8; 14/9; 14/10; 14/11; 14/12; 14/13; 14/14; 14/15; 14/16;
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podľa zoznamu pohľadávok:

14/17; 14/18; 14/19; 14/20; 14/21; 14/22; 14/23; 14/24; 14/25; 14/26; 14/27; 14/28; 14/29; 14/30; 14/31;
14/32; 14/33; 14/34; 14/35; 14/36

Poradie:

Druhé

Súpisová zložka majetku č. 12
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:
Dôvod zapísania majetku:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
11.412 m2
Slovenská republika
Klokočov
Klokočov
430
554/3
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
18.01.2021
-

Deň zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku
186.129,72,- Eur
v EUR:
Označenie tretej osoby:
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
Dôvod zapísania majetku tretej § 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
osoby do súpisu:
zákonov
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č. 131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa
18.06.2010

Výška zabezpečenej pohľadávky:

294 481,69,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky 20/1
podľa zoznamu pohľadávok:
Poradie:
Prvé
Názov a označenie zabezpečeného RAVEN a.s., IČO: 31 595 804, so sídlom Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnej veci č. ZOZP 4299/68/11/17-OD

Výška zabezpečenej pohľadávky:

436 567,43,-Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky 14/1, 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/8; 14/9; 14/10; 14/11; 14/12; 14/13; 14/14; 14/15; 14/16;
podľa zoznamu pohľadávok:
14/17; 14/18; 14/19; 14/20; 14/21; 14/22; 14/23; 14/24; 14/25; 14/26; 14/27; 14/28; 14/29; 14/30; 14/31;
14/32; 14/33; 14/34; 14/35; 14/36
Poradie:

Druhé

Súpisová zložka majetku č. 13
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:
Dôvod zapísania majetku:
Deň zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
348 m2
Slovenská republika
Klokočov
Klokočov
430
554/72
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
18.01.2021
5.675,88,- Eur
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5.675,88,- Eur
v EUR:
Označenie tretej osoby:
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
Dôvod zapísania majetku tretej § 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
osoby do súpisu:
zákonov
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č. 131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa
18.06.2010

Výška zabezpečenej pohľadávky:

294 481,69,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky 20/1
podľa zoznamu pohľadávok:
Poradie:
Prvé
Názov a označenie zabezpečeného RAVEN a.s., IČO: 31 595 804, so sídlom Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnej veci č. ZOZP 4299/68/11/17-OD

Výška zabezpečenej pohľadávky:

436 567,43,-Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky 14/1, 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/8; 14/9; 14/10; 14/11; 14/12; 14/13; 14/14; 14/15; 14/16;
podľa zoznamu pohľadávok:
14/17; 14/18; 14/19; 14/20; 14/21; 14/22; 14/23; 14/24; 14/25; 14/26; 14/27; 14/28; 14/29; 14/30; 14/31;
14/32; 14/33; 14/34; 14/35; 14/36
Poradie:

Druhé

Súpisová zložka majetku č. 14
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:
Dôvod zapísania majetku:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
33 m2
Slovenská republika
Klokočov
Klokočov
430
554/74
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
18.01.2021
-

Deň zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku
538,23,- Eur
v EUR:
Označenie tretej osoby:
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
Dôvod zapísania majetku tretej § 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
osoby do súpisu:
zákonov
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č. 131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa
18.06.2010

Výška zabezpečenej pohľadávky:

294 481,69,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky 20/1
podľa zoznamu pohľadávok:
Poradie:
Prvé
Názov a označenie zabezpečeného RAVEN a.s., IČO: 31 595 804, so sídlom Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
veriteľa:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnej veci č. ZOZP 4299/68/11/17-OD
Opis zabezpečovacieho práva:
436 567,43,-Eur

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

Deň vydania: 24.03.2021

Výška zabezpečenej pohľadávky:
Číslo zabezpečenej pohľadávky 14/1, 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/8; 14/9; 14/10; 14/11; 14/12; 14/13; 14/14; 14/15; 14/16;
podľa zoznamu pohľadávok:
14/17; 14/18; 14/19; 14/20; 14/21; 14/22; 14/23; 14/24; 14/25; 14/26; 14/27; 14/28; 14/29; 14/30; 14/31;
14/32; 14/33; 14/34; 14/35; 14/36
Poradie:

Druhé

Súpisová zložka majetku č. 15
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:
Dôvod zapísania majetku:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
79 m2
Slovenská republika
Klokočov
Klokočov
430
554/76
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
18.01.2021
-

Deň zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku
1.288,49,- Eur
v EUR:
Označenie tretej osoby:
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
Dôvod zapísania majetku tretej § 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
osoby do súpisu:
zákonov
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č. 131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa
18.06.2010

Výška zabezpečenej pohľadávky:

294 481,69,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky 20/1
podľa zoznamu pohľadávok:
Poradie:
Prvé
Názov a označenie zabezpečeného RAVEN a.s., IČO: 31 595 804, so sídlom Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
veriteľa:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnej veci č. ZOZP 4299/68/11/17-OD
Opis zabezpečovacieho práva:
436 567,43,-Eur
Výška zabezpečenej pohľadávky:
Číslo zabezpečenej pohľadávky 14/1, 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/8; 14/9; 14/10; 14/11; 14/12; 14/13; 14/14; 14/15; 14/16;
podľa zoznamu pohľadávok:
14/17; 14/18; 14/19; 14/20; 14/21; 14/22; 14/23; 14/24; 14/25; 14/26; 14/27; 14/28; 14/29; 14/30; 14/31;
14/32; 14/33; 14/34; 14/35; 14/36
Poradie:

Druhé

Súpisová zložka majetku č. 16
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
123 m2
Slovenská republika
Klokočov
Klokočov
430
554/77

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Dôvod zapísania majetku:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
18.01.2021
-

Deň zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku
2.006,13,- Eur
v EUR:
Označenie tretej osoby:
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
Dôvod zapísania majetku tretej § 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
osoby do súpisu:
zákonov
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č. 131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa
18.06.2010

Výška zabezpečenej pohľadávky:

294 481,69,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky 20/1
podľa zoznamu pohľadávok:
Poradie:
Prvé
Názov a označenie zabezpečeného RAVEN a.s., IČO: 31 595 804, so sídlom Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
veriteľa:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnej veci č. ZOZP 4299/68/11/17-OD
Opis zabezpečovacieho práva:
436 567,43,-Eur
Výška zabezpečenej pohľadávky:
Číslo zabezpečenej pohľadávky 14/1, 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/8; 14/9; 14/10; 14/11; 14/12; 14/13; 14/14; 14/15; 14/16;
podľa zoznamu pohľadávok:
14/17; 14/18; 14/19; 14/20; 14/21; 14/22; 14/23; 14/24; 14/25; 14/26; 14/27; 14/28; 14/29; 14/30; 14/31;
14/32; 14/33; 14/34; 14/35; 14/36
Poradie:

Druhé

Súpisová zložka majetku č. 17
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:
Dôvod zapísania majetku:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
42 m2
Slovenská republika
Klokočov
Klokočov
430
554/78
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
18.01.2021
-

Deň zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku
685,02,- Eur
v EUR:
Označenie tretej osoby:
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
Dôvod zapísania majetku tretej § 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
osoby do súpisu:
zákonov
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č. 131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa
18.06.2010

Výška zabezpečenej pohľadávky:

294 481,69,- Eur

Číslo zabezpečenej pohľadávky 20/1
podľa zoznamu pohľadávok:
Poradie:

Prvé

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 24.03.2021

Názov a označenie zabezpečeného RAVEN a.s., IČO: 31 595 804, so sídlom Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
veriteľa:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnej veci č. ZOZP 4299/68/11/17-OD
Opis zabezpečovacieho práva:
436 567,43,-Eur
Výška zabezpečenej pohľadávky:
Číslo zabezpečenej pohľadávky 14/1, 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/8; 14/9; 14/10; 14/11; 14/12; 14/13; 14/14; 14/15; 14/16;
podľa zoznamu pohľadávok:
14/17; 14/18; 14/19; 14/20; 14/21; 14/22; 14/23; 14/24; 14/25; 14/26; 14/27; 14/28; 14/29; 14/30; 14/31;
14/32; 14/33; 14/34; 14/35; 14/36
Poradie:

Druhé

Súpisová zložka majetku č. 18
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
5786 m2
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
762
331/1
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
53.115,48,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
Opis zabezpečovacieho práva:
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
Výška zabezpečenej pohľadávky:
294 481,69,- Eur
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 19
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:
Dôvod zapísania majetku:
Deň zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
Označenie tretej osoby:
Podiel tretej osoby:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
365 m2
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
762
331/3
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
18.01.2021
3.350,70,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Kapušany
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
294 481,69,- Eur

Výška zabezpečenej pohľadávky:
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 20
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
25 m2
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
762
331/5
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
229,50,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
Opis zabezpečovacieho práva:
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
Výška zabezpečenej pohľadávky:
294 481,69,- Eur
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 21
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:
Dôvod zapísania majetku:
Deň zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
Označenie tretej osoby:
Podiel tretej osoby:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
520 m2
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
762
331/8
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
18.01.2021
4.773,60,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Kapušany
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení

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

294

Obchodný vestník 57/2021
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
294 481,69,- Eur

Výška zabezpečenej pohľadávky:
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 22
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:

Pozemok
Zastavaná plocha a nádvorie
457 m2
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
762
331/9
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
4.195,26,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
Opis zabezpečovacieho práva:
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
Výška zabezpečenej pohľadávky:
294 481,69,- Eur
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 23
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Parcelné číslo:
Dôvod zapísania majetku:
Deň zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
Označenie tretej osoby:
Podiel tretej osoby:

Pozemok
Ostatná plocha
2.507 m2
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
762
331/10
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
18.01.2021
23.014,26,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Kapušany
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
Sporný zápis:
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
294 481,69,- Eur

Výška zabezpečenej pohľadávky:
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 24
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Súpisné číslo

Stavba
Administratívna budova
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
762
273 na parcele registra „C“ KN č. 331/3
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
100.827,70,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
Opis zabezpečovacieho práva:
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
Výška zabezpečenej pohľadávky:
294 481,69,- Eur
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 25
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Súpisné číslo:

Stavba
Sklad
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
762
1114 na parcele registra „C“ KN č. 331/5
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
1.026,78,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
-

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Opis zabezpečovacieho práva:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
294 481,69,- Eur

Výška zabezpečenej pohľadávky:
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 26
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Súpisné číslo:

Stavba
Sklad
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
762
1117 na parcele registra „C“ KN č. 331/8
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
19.863,88,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
Opis zabezpečovacieho práva:
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
Výška zabezpečenej pohľadávky:
294 481,69,- Eur
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

Súpisová zložka majetku č. 27
Druh súpisovej zložky:
Druh pozemku:
Štát:
Obec:
Názov katastrálneho územia:
Číslo listu vlastníctva:
Súpisné číslo:

Stavba
Sklad
Slovenská republika
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
762
1118 na parcele registra „C“ KN č. 331/9
§ 67 ods. 1 písm. c) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Dôvod zapísania majetku:
a doplnení niektorých zákonov
Deň zapísania majetku:
18.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku v EUR:
11.923,29,- Eur
RBŠ Veľké Kapušany s.r.o., IČO: 51 974 959 so sídlom Zelená 273/66,079 01 Veľké
Označenie tretej osoby:
Kapušany
Podiel tretej osoby:
1/1 (výlučné vlastníctvo)
§ 79 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu:
niektorých zákonov
Sporný zápis:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa:
Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis zabezpečovacieho práva:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č.
131/AUOC/lO-ZZ/l zo dňa 18.06.2010
294 481,69,- Eur

Výška zabezpečenej pohľadávky:
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
20/1
pohľadávok:
Poradie:
Prvé

V Košiciach dňa 18.03.2021

JUDr. Marek Radačovský, správca

K014290
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: Róbert Megyesi, narodený: 17.11.1975, bytom: Veľké
Trakany 432, 076 42 Veľké Trakany týmto v zmysle ust. § 167u ods. 1 druhej vety zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok nezabezpečených veriteľov proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh
všeobecnej podstaty.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K014291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martočková Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozmonautov 15, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1969
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2020 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2020
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 31.12.2020, sp.zn.: 32OdK/386/2020, ktoré bolo uverejnené v OV č.
4/2020 dňa 08.01.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Jaroslava Martočková, nar.:
22.06.1969, bytom: Kozmonautov 15, 048 01 Rožňava a ustanovil správcu podstaty: LM recovery k.s., so
sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942.
Správca zverejnil v OV č. 38/2021 zo dňa 25.02.2021 súpis všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2021

Ide o nasledujúcu všeobecnú podstatu: Parcela reg. „C“ č. 300 – druh: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 807
m2, zapísaná: LV č. 1188 k.ú. Rakovnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, Stavba: rodinný dom – súpisné
číslo 169 na parcele č. 300, zapísaná: LV č. 1188 k.ú. Rakovnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová
hodnota: 30.000 €.
Listom zo dňa 19.03.2021 podal u správcu námietky zoči zverejnenému majetku: Lórant Tarkányi, nar.:
01.10.1961, bytom: Čučmianska dlhá 39, 048 01 Rožňava, ktorý uviedol, že na liste vlastníctva je síce uvedená
ako vlastníčka Jaroslava Martočková, avšak nehnuteľnosť nie je majetkom dlžníčky podľa skutočného stavu.
Lórant Tarkányi uvádza, že danú nehnuteľnosť kúpil z vlastných peňazí a hradil a hradí aj náklady na
rekonštrukciu, úpravu a ďalšie výdavky spojené s nehnuteľnosťou, ako aj daň z nehnuteľnosti, náklady na
elektrickú energiu atď. Predmetná nehnuteľnosť je jeho stálym bydliskom.
POUČENIE:
Podľa § 167j ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný
do súpisu, má právo uplatniť u správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek
veriteľ prihlásenej pohľadávky trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky
v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý
trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu.
Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči.
za LM recovery k.s., JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K014292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobovič Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinky 24, 053 40 Slovinky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/42/2021 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/42/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca konkurznej podstaty zverejňuje v zmysle §39 ods.2, Vyhlášky 665/2005 Z. z. súpis oddelenej podstaty:
Súpisová zložka č.1
p.
č.
1.
2.

Súpisné
/parcelné
číslo
24
324/4

číslo Popis :
č. LV
- stavby
-zastav. plochy a nádvoria
Dom
1556
Zastavaná plocha
a nádvorie, 1556
o výmere
50 m2

Katastrálne
územie

Spoluvlastnícky
podiel

Nižné Slovinky
Nižné Slovinky

1/1
1/1

Súpisová hodnota
podielu/ eur
4 500,---------

Súpisová zložka č.2
p. č.

1.
2.

Súpisné číslo/ Popis :
Parcelné
- stavby
číslo
-zastavané plochy
a nádvoria
24
dom
324/3
Zastavané
a nádvorie,
o výmere

č. LV Katastrálne
územie

Spoluvlastnícky
podiel

164

1/2
1/2

plochy

Nižné Slovinky
Nižné Slovinky

Súpisová hodnota
eur

2 500,-

164
------------

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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47 m2

JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K014293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Vejčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 1436/71, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/378/2020 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/378/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
Správca podstaty dlžníka: Alexander Vejčík, nar. 24.04.1944 , bytom Jenisejská 1436/71, 040 12 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Vejčík – Firma ALEX, s miestom podnikania: Letná 40, 040 01
Košice-Sever, IČO: 14 383 276, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.01.2008, v súlade s ust. §
167n zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku, zapísaného do súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 50/2020 zo dňa 15.3.2021.
Predmet speňaženia:
Súbor nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 12320, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor,
Okres: Košice IV, Obec: Košice-Vyšné Opátske, Katastrálne územie: Nižná Úvrať, a to:
·
·

parcela registra „C“ číslo: 1494/35 vo výmere 745 m2, záhrada, výška spoluvlast. podielu 1/26
parcela registra „C“ číslo: 1495/4 vo výmere 117 m2, ostatná plocha výška spoluvlast. podielu 1/26

Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom sa nachádza, t.j v akom stojí a leží.
Spôsob speňaženia:
V prípade, že sa v prvom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, správca v súlade
s § 167n zák. č. zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlási v Obchodnom vestníku
druhé kolo ponukového konania.
Podmienky ponukového konania:
1.Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca doručí ponuku správcovi na adresu JUDr. Jarmila
Zvarová, správca S1375, Nerudova 14, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie –
neotvárať 30OdK/378/2020 S1375“. Ponuky záujemcov je potrebné správcovi doručiť do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Správca poskytne záujemcom ďalšie informácie aj telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo e-mailom:
judrzvarova@gmail.com. Správca po dohode zabezpečí pre záujemcu aj obhliadku Predmetu speňaženia.
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2.Náležitosti ponuky: Špecifikácia Predmetu speňaženia, ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu. Právnická osoba preukazuje totožnosť výpisom z obchodného registra nie starším ako 1
mesiac, fyzická osoba živnostenským oprávnením alebo iným dokladom preukazujúcim jej podnikateľskú činnosť,
nepodnikateľ uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu občianskeho preukazu.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie kúpnej ceny v plnom rozsahu na účet
správcu vedený v peňažnom ústave mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: SK83 8360 5207
0042 0622 0541.
3. Kúpna cena: O víťazstve rozhodne ponúknutá kúpna cena, ktorá nesmie byť neprimerane nízka ako
hodnota Predmetu speňaženia je 322,54 € (celý súbor). Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Ak bude správcovi
doručená ponuka záujemcu s neprimerane nízkou kúpnou cenou, ako je uvedená pri Predmete
speňaženia, na túto ponuku správca nebude prihliadať z dôvodu nesplnenia podmienok pre ponukové
konanie. V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viaceré ponuky s rovnakým
plnením, rozhodne žreb správcu.
4.Iné skutočnosti: Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú kúpnu cenu na bankový účet uvedený v ponuke, ak
ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná alebo záujemca ešte pred uplynutím lehoty na doručovanie
ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť. Na
ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Účtom úpadcu pre účely ponukového konania sa rozumie účet vedený v peňažnom ústave mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: SK83 8360 5207 0042 0622 0541.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do 10 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše záznam. Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 10
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie
lehoty. V prípade, ak bude prvé kolo ponukového konania neúspešné, správca v súlade s ust. § 167n zák. č. zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlási druhé kolo ponukového konania.
V Košiciach 19.3.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K014294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Nemec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 627/9, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/281/2020 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/281/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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PONUKOVÉ KONANIE
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku
Správca podstaty dlžníka: Ľubomír Nemec, nar. 21.7.1970, Osloboditeľov 627/9, 072 22 Strážske, v súlade s ust.
§ 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlasuje
3. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, zapísaného do súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 233/2020 zo dňa 3.12.2020.
Predmet speňaženia:
Osobné motorové vozidlo, kategória M1, Peugeot 607 2.2 HDI, VIN: VF39D4HXB92045369, modrá metalíza, rok
výroby: 2001, EČV: MI993DF, Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Technický stav: nezistený počet km – nefunkčný tachometer, diesel, nepojazdné. Technický stav vozidla si
vyžaduje niekoľko opráv, stav zodpovedá počtu najazdených kilometrov a roku výroby vozidla.
Motorové vozidlo sa predáva v stave akom sa nachádza, t.j v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz
motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia Košice.
Spôsob speňaženia:
V prípade, že sa v treťom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, prestáva podliehať
konkurzu.
Podmienky ponukového konania:
1.Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca doručí ponuku správcovi na adresu JUDr. Jarmila
Zvarová, správca S1375, Nerudova 14, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie –
neotvárať 32OdK/281/2020 S1375“. Ponuky záujemcov je potrebné správcovi doručiť do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Správca poskytne záujemcom ďalšie informácie aj telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo e-mailom:
judrzvarova@gmail.com. Správca po dohode zabezpečí pre záujemcu aj obhliadku Predmetu speňaženia.
2.Náležitosti ponuky: Špecifikácia Predmetu speňaženia, ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu. Právnická osoba preukazuje totožnosť výpisom z obchodného registra nie starším ako 1
mesiac, fyzická osoba živnostenským oprávnením alebo iným dokladom preukazujúcim jej podnikateľskú činnosť,
nepodnikateľ uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu občianskeho preukazu.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie kúpnej ceny v plnom rozsahu na účet
správcu vedený v peňažnom ústave mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: SK83 8360 5207
0042 0622 0541.
3. Kúpna cena: O víťazstve rozhodne ponúknutá kúpna cena, ktorá nesmie byť neprimerane nízka ako
hodnota Predmetu speňaženia je 1 000,- €. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Ak bude správcovi
doručená ponuka záujemcu s neprimerane nízkou kúpnou cenou, ako je uvedená pri Predmete
speňaženia, na túto ponuku správca nebude prihliadať z dôvodu nesplnenia podmienok pre ponukové
konanie. V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viaceré ponuky s rovnakým
plnením, rozhodne žreb správcu.
4.Iné skutočnosti: Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú kúpnu cenu na bankový účet uvedený v ponuke, ak
ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná alebo záujemca ešte pred uplynutím lehoty na doručovanie
ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť. Na
ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
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Účtom úpadcu pre účely ponukového konania sa rozumie účet vedený v peňažnom ústave mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: SK83 8360 5207 0042 0622 0541.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do 10 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše záznam. Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 10
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie
lehoty. V prípade, ak bude tretie kolo ponukového konania neúspešné, predmet speňaženia prestáva podliehať
konkurzu.
V Košiciach 19.3.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K014295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROLUX s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Floriánska 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 174 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prihlásené pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :

1. SR-Daňový úrad Košice, Železničná 31, 040 01 Košice
zoznam pohľadávok č. 21
prihlásená suma : 8,80 Eur (istina : 8,80 Eur)
dátum zistenia pohľadávky : 6.5.2020
právny dôvod pohľadávky : Daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie od 1.1.2014 do
31.12.2014, splatnosť 8.10.2019

zoznam pohľadávok č. 22
prihlásená suma : 94,20Eur (istina : 94,20 Eur)
dátum zistenia pohľadávky : 6.5.2020
právny dôvod pohľadávky : Daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie od 1.2.2014 do
28.2.2014, splatnosť 8.10.2019
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zoznam pohľadávok č. 23
prihlásená suma : 25,40 Eur (istina : 25,40 Eur)
dátum zistenia pohľadávky : 6.5.2020
právny dôvod pohľadávky : Daň z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014,
splatnosť 8.10.2019

zoznam pohľadávok č. 24
prihlásená suma : 21,70 Eur (istina : 21,70 Eur)
dátum zistenia pohľadávky : 3.3.2021
právny dôvod pohľadávky : Daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie od 1.1.2016 do 31.1.2016, splatnosť
21.12.2020

zoznam pohľadávok č. 25
prihlásená suma : 14 393,30 Eur (istina : 14 393,30 Eur)
dátum zistenia pohľadávky : 3.3.2021
právny dôvod pohľadávky : Daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie od 1.12.2016 do 31.12.2016,
splatnosť 21.12.2020

V Košiciach 19.3.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K014296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 29/49, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/260/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/260/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka: Marek Sedlák, nar. 30.05.1971, bytom Mikovíniho
29/49, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Sedlák – EXCESS, s miestom
podnikania: Mikovíniho 49, 040 11 Košice-Západ, IČO: 35471158, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 25.07.2014, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31OdK/260/2019 zo dňa
28.05.2019, po speňažení konkurznej podstaty a po zistení, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
rozvrh výťažku dotknutý, pripravila rozvrh výťažku.
I.
Všeobecná časť
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 31OdK/260/2019 zo dňa 28.05.2019 vo veci
navrhovateľa - dlžníka: Marek Sedlák, nar. 30.05.1971, bytom Mikovíniho 29/49, 040 11 Košice, podnikajúci
pod obchodným menom: Marek Sedlák – EXCESS, s miestom podnikania: Mikovíniho 49, 040 11 KošiceZápad, IČO: 35471158, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 25.07.2014, zastúpený: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené
iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Za správcu podstaty ustanovil JUDr. Oľgu
Kmeťovú, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu S762.
Podľa ustanovenia § 167a ods. 3 ZKR vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za
vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. V okolnostiach prípadu
konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 04.06.2019 (uznesenie okresného súdu sp. zn.: 31OdK/260/2019 zo
dňa 28.05.2019 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 105/2019 z 03.06.2019 (§ 199 ods. 9 ZKR).
V súlade s § 85 ods. 2 ZKR správca podstaty bezodkladne po vyhlásení konkurzu zverejnil v Obchodnom
vestníku č. 112/2019 z 12.06.2019 oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu.
V Obchodnom vestníku č. 112/2019 z 12.06.2019 správca v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní zverejnil informáciu o vyhlásení konkurzu vo
vzťahu k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt, bydlisko a sídlo nie sú známe z dokumentov dlžníka
a vyzval ich na prihlásenie pohľadávok.
V Obchodnom vestníku č. 112/2019 z 12.06.2019 správca podstaty v zmysle § 32 a § 167l ZKR zverejnil
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu.
II.
Zoznam pohľadávok konkurzných veriteľov
V základnej prihlasovacej lehote do 45-dní od vyhlásenia konkurzu, t. j. do 19.07.2019 boli správcovi podstaty na
adresu jeho kancelárie doručené prihlášky 5-tich konkurzných veriteľov, a to:
1. Róbert Kopkáš, nar. 09.05.1974, bytom Rovníková 1459/9, 040 12 Košice
výška prihlásenej 1 nezabezpečenej pohľadávky v sume 23 700,43 EUR
2. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135
výška prihlásených 2 nezabezpečených pohľadávok v sume celkom 96,90 EUR
3. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004
výška prihlásenej 1 nezabezpečenej pohľadávky v sume 14 628,34 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Ladislav Varga, bytom Čordákova 28, 040 23 Košice
výška prihlásenej 1 nezabezpečenej pohľadávky v sume 43 408,26 EUR
5. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO:
35 937 874
výška prihlásených 55 nezabezpečených pohľadávok celkom v sume 4 122,11 EUR
Celkovo veritelia v základnej prihlasovacej lehote prihlásili 60 nezabezpečených pohľadávok v celkovej
výške 85 956,04 EUR. Uvedené pohľadávky veriteľov správca zapísal do zoznamu pohľadávok a veriteľom vydal
potvrdenie o tejto skutočnosti. Súčasne po preskúmaní náležitostí podaných prihlášok prihliadol na všetky
prihlášky veriteľov.
6. Veriteľ Peter Duchyňa, bytom Turgenevova 34, 040 11 Košice, doručil správcovi prihlášku 1
nezabezpečenej pohľadávky v sume 315 867,00 EUR dňa 06.08.2019, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty.
Uvedenú pohľadávku veriteľa správca zapísal do zoznamu pohľadávok a v súlade s § 167l ods. 3 ZKR zapísanie
tejto pohľadávky zverejnil v Obchodnom vestníku č. 165/2019 z 27.08.2019 s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. Súčasne po preskúmaní náležitostí podanej prihlášky na ňu prihliadol.
7. Veriteľ Slovenská kancelária poisťovateľov, Bajkalská 19B, 811 07 Bratislava, IČO: 36 062 235, doručil
správcovi prihlášku 1 nezabezpečenej pohľadávky v sume 4 684,49 EUR dňa 21.08.2019, t. j. po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
Uvedenú pohľadávku veriteľa správca zapísal do zoznamu pohľadávok a v súlade s § 167l ods. 3 ZKR zapísanie
tejto pohľadávky zverejnil v Obchodnom vestníku č. 175/2019 z 11.09.2019 s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. Súčasne po preskúmaní náležitostí podanej prihlášky na ňu prihliadol.
8. Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, doručil správcovi
prihlášku 5 nezabezpečených pohľadávok v sume celkom 310,00 EUR dňa 26.08.2019, t. j. po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
Uvedenú pohľadávku veriteľa správca zapísal do zoznamu pohľadávok a v súlade s § 167l ods. 3 ZKR zapísanie
tejto pohľadávky zverejnil v Obchodnom vestníku č. 175/2019 z 11.09.2019 s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. Súčasne po preskúmaní náležitostí podanej prihlášky na ňu prihliadol.
9. Veriteľ Miroslav Zajac, bytom 044 12 Nižný Klatov 15, doručil správcovi súhrnú prihlášku 2
nezabezpečených pohľadávok v sume celkom 30 200,00 EUR dňa 06.11.2019, t. j. po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Uvedenú pohľadávku veriteľa správca zapísal do zoznamu pohľadávok a v súlade s § 167l ods. 3 ZKR zapísanie
tejto pohľadávky zverejnil v Obchodnom vestníku č. 54/2020 z 18.03.2020 s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. Súčasne po preskúmaní náležitostí podanej prihlášky na ňu prihliadol.
10. Veriteľ Tomáš Troliga, bytom Šmeralova 13, 080 01 Prešov, doručil správcovi prihlášku 1 nezabezpečenej
pohľadávky v sume 2 513,07 EUR dňa 05.08.2020, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Uvedenú pohľadávku veriteľa správca zapísal do zoznamu pohľadávok a v súlade s § 167l ods. 3 ZKR zapísanie
tejto pohľadávky zverejnil v Obchodnom vestníku č. 170/2020 z 03.09.2020 s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. Súčasne po preskúmaní náležitostí podanej prihlášky na ňu prihliadol.
Celkovo 10-ti veritelia v predmetnom konkurznom konaní prihlásili 70 nezabezpečených pohľadávok v
celkovej výške 439 530,60 EUR
Podľa § 167m ods. 3 ZKR správca môže zvolať schôdzu veriteľov, ak to považuje za potrebné.
Vzhľadom k tomu, že prihlásení veritelia neprejavili záujem stať sa zástupcom veriteľov v predmetnom konkurze,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca v zmysle § 167m ods. 2 ZKR postupoval v konkurze bez zástupcu veriteľov a schôdzu veriteľov
nezvolal.
III.
Súpis majetku konkurznej podstaty
a jeho speňažovanie
V súlade s § 167j ZKR na základe preskúmania pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
poskytnutých súčinností príslušných orgánov, správca podstaty v zákonom stanovenej lehote dňa 03.08.2019
vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý zverejnil v Obchodnom vestníku č. 161/2019 z 21.08.2019.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku správca zverejnil v Obchodnom vestníku
č. 140/2020 z 22.07.2020.
Speňažovanie hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
V súlade s § 167p ods. 1 ZKR správca vykonal v Obchodnom vestníku č. 167/2019 z 30.08.2019 zverejnenie I.
kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľných vecí – motorových vozidiel patriacich do majetku
všeobecnej konkurznej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 161/2019 z 21.08.2019.
V rámci I. kola ponukového konania bola osobne doručená dňa 09.09.2019, teda v stanovenej 10-dňovej
lehote odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku, do kancelárie
správcu jedna záväzná ponuka fyzickej osoby Jaroslava Sedláka, bytom Mikovíniho 49, 040 11 Košice, na kúpu
súboru motorových vozidiel zapísaných vo všeobecnej podstate, za kúpnu cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty
súboru motorových vozidiel, t. j. 6 450,00 EUR.
Následne správca uzatvoril kúpnu zmluvu s vyššie uvedeným záujemcom.
Vyhodnotenie I. kola ponukového konania správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 185/2019 z 25.09.2019.
Speňažovanie nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
v ponukovom konaní
V súlade s ust. § 167n ods. 1, druhá veta, v spojení s ust. § 167p ods. 1 ZKR správca vyhlásil 1. kolo ponukového
konania na predaj nehnuteľného majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve dlžníka s jeho manželkou, ktorý bol
zaradený do všeobecnej podstaty v zmysle oznamu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 140/2020 z
22.07.2020. Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka správca zverejnil v Obchodnom
vestníku č. 148/2020 z 03.08.2020.
V stanovenej lehote sa do ponukového konania neprihlásil žiaden záujemca. Na základe uvedeného správca
konštatoval, že I. kolo ponukového konania sa skončilo neúspešne. Vyhodnotenie I. kola ponukového konania
správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 179/2020 zo 17.09.2020
II. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do všeobecnej podstaty správca
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 187/2020 z 29.09.2020. Najnižšia suma cenovej ponuky v II. kole bola
stanovená minimálne 80 % súpisovej hodnoty majetku.
V lehote na podávanie ponúk bola do kancelárie správcu dňa 09.10.2020 doručená jedna ponuka fyzickej osoby
Anny Sedlákovej, bytom Mikovíniho 29/49 Košice, na kúpu nehnuteľného majetku dlžníka za kúpnu cenu 1 280,00
EUR. Súčasne záujemkyňa zložila v celosti kúpnu cenu na účet konkurznej podstaty dňa 09.10.2020.
Správca podstaty dňa 17.12.2020 vyhotovil kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku
dlžníka s manželkou zapísaného na LV č. 219 v kat. úz. Myslava a dňa 18.12.2020 doručil Okresnému úradu
Košice, odboru katastrálnemu návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra
nehnuteľností v prospech nadobúdateľky.
Okresný úrad Košice, katastrálny odbor, rozhodnutím č. V 13711/2020 zo dňa 15.01.2021 povolil vklad
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vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku dňu 15.01.2021.
IV.
Rozvrhová časť
V zmysle ust. § 166b ods. 1 písm. a) ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
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 alikvótna časť príslušenstva.
V konkurznom konaní sp. zn. 31OdK/260/2019 vedenom na majetok dlžníka je v súlade s ust. § 166b ods. 1
písm. a) vylúčené z uspokojenia príslušenstvo pohľadávok presahujúce 5 % istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom.
V Obchodnom vestníku č. 4/2021 z 08.01.2021 správca v zmysle § 167u ods. 1 ZKR oznámil zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasne uviedol, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
rozvrh výťažku dotknutý.
Celková suma výťažku z majetku všeobecnej podstaty: 7 730,00 EUR
Celková suma nákladov konkurzu : 2 036,35 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov : 5 693,65 EUR

1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty dlžníka:
► výťažok zo speňaženia súboru hnuteľného majetku dlžníka – motorových vozidiel v sume
6 450,00 EUR
► výťažok zo speňaženia nehnuteľného majetku dlžníka v BSM – pozemku v kat. úz.
Myslava v sume 1 280,00 EUR

2. Špecifikácia nákladov konkurzu :
► poštovné v sume 66,05 EUR
► notárske poplatky v sume 44,73 EUR
► správne poplatky, kolky v sume 86,00 EUR
► paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) vyhl. č. 665/2005
Z. z. za obdobie VI/2019 až II/2021 á 30 EUR, celkom 630,00 EUR
► odmena správcu z výťažku podľa § 22 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z. v sume 1 113,16 EUR
► súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 11,41 EUR
► predpokladané náklady správcu do zrušenia konkurzu (do ukončenia konkurzu správca
predpokladá náklady - náhrada nákl. za vedenie kanc. III/2021 - 30,00 EUR + bankové
popl. (prevody veriteľom, súdu á 5,00 EUR) v sume 55,00 EUR, spolu 85,00 EUR
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Výpočet odmeny správcu z výťažku :
·

·

podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za speňaženie súboru hnuteľného majetku – motorových
vozidiel v sume celkom 6 450,00 EUR patrí správcovi odmena 16 % zo sumy výťažku do 330 EUR, čo
činí 52,80 EUR + 15 % zo sumy výťažku nad 330 EUR do 3 330,00 EUR, čo činí 450,00 EUR + 14 % zo
sumy výťažku nad 3 330 EUR do 6 450,00 EUR, čo činí 436,80, spolu 939,60 EUR.
podľa § 20 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za speňaženie nehnuteľného majetku v sume 1 280,00 EUR
patrí správcovi odmena 16 % zo sumy výťažku do 30 EUR, čo činí 4,80 EUR + 15 % zo sumy výťažku
nad 30 EUR do 330 EUR, čo činí 45,00 EUR + 14 % zo sumy výťažku nad 330 EUR do 1 214,00 EUR,
čo činí 123,76 EUR, spolu 173,56 EUR. Suma 1 214,00 EUR je vypočítaná ako rozdiel sumy výťažku 1
280,00 EUR a sumy 66,00 EUR (podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. suma 66,00 EUR predstavuje
náklady speňaženia - náklady na prevod vlastníckeho práva - kolok)

Zo získanej sumy výťažku bude uspokojených 10 nezabezpečených veriteľov, ktorí si svoje nezabezpečené
pohľadávky prihlásili v súlade so ZKR. Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.
V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú všetky prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
v rozsahu 1,2954 %.

Nezabezpečený veriteľ

Rozvrh
Suma uznaných nezabezpečených
Uspokojenie
Suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok
%
uspokojenia nezabezpohľadávok
(mimo
pohľ.
vylúčených
veriteľa
pečeného
v€
z
uspokojenia)
veriteľa
v€
v€

Peter
Duchyňa
Turgenevova
34, 315 867,00
040 11 Košice
Róbert
Kopkáš
Rovníkova
1459/9 23 700,43
040 12 Košice
Mesto
Košice
Trieda
SNP
48/A,
96,90
040
11
Košice
IČO: 00 691 135
Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s.
Bajkalská
30, 14 628,34
829
48
Bratislava,
IČO: 31 335 004
Slovenská
kancelária
poisťovateľov
Bajkalská
19B, 4 684,49
811
07
Bratislava
IČO: 36 062 235
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska
21,
310,00
814
99
Bratislava
IČO: 35 776 005
Tomáš
Troliga
Šmeralova
13, 2 513,07
080 01 Prešov
Ladislav
Varga
Čordákova
28 43 408,26
040 23 Košice
Všeobecná zdravotná
poisťovňa,
a.s.,
Panónska
cesta
2, 4 122,11
851
04
Bratislava,
IČO: 35 937 874
Miroslav
Zajac
Nižný
Klatov
15, 30 200,00
044 12 Nižný klatov
439 530,60

315 867,00

1,2954

4 091,70

23 700,43

1,2954

307,02

96,90

1,2954

1,26

14 628,34

1,2954

189,50

4 684,49

1,2954

60,68

310,00

1,2954

4,02

2 513,07

1,2954

32,55

43 408,26

1,2954

562,31

4 122,11

1,2954

53,40

30 200,00

1,2954

391,21

439 530,60
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Správca týmto súčasne vyzýva veriteľov na oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu na úhradu súm,
pripadajúcich na uspokojenie ich pohľadávok podľa zverejneného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty, a to
písomne na adresu sídla správcu: Mlynská 27, 040 01 Košice, alebo prostredníctvom e-mailu:
kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty

K014297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pindrochová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polárna 1451 / 18, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/13/2021 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/13/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/13/2021 zo dňa 24. februára 2021 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka: Bc. Nikola Pindrochová, nar. 21.11.1989, bytom Polárna 1451/18, 040 12 Košice – Nad
Jazerom (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 41/2021
dňa 02.03.2021.
V zmysle ust. § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. oznamujem účastníkom konkuzného konania nasledovné: do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu JUDr. Lenky Hričindovej na adrese Floriánska 19,
040 01 Košice, 3. poschodie, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 16:00 hod..
Ž̌iadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi
telefonicky na telefónnomčísle 0940 602 778, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom
elektronickej pošty na e - mailovú adresu: lenka@hricindova.sk.
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K014298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pindrochová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polárna 1451 / 18, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/13/2021 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/13/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/13/2021 zo dňa 24. februára 2021 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka: Bc. Nikola Pindrochová, nar. 21.11.1989, bytom Polárna 1451/18, 040 12 Košice – Nad
Jazerom (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 41/2021
dňa 02.03.2021.
V súlade s ust. § 167j v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty:
Popis súpisovej zložky č. 1: Iná majetková hodnota - peňažné prostriedky v sume 500 eur (peňažné prostriedky
predstavujúce preddavok na odmenu a úhradu nákladov ustanoveného správcu, ktoré sa v súčasnosti
nachádzajú na bankovom účte Okresného súdu Košice I)
Verejný register: nie je evidované vo verejnom registri
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu (§167h ods. 1 ZKR) Dátum
zápisu do súpisu: 21.03.2021
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K014299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pindrochová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polárna 1451 / 18, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/13/2021 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/13/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/13/2021 zo dňa 24. februára 2021 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka: Bc. Nikola Pindrochová, nar. 21.11.1989, bytom Polárna 1451/18, 040 12 Košice – Nad
Jazerom (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 41/2021
dňa 02.03.2021.
V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK79 1100 0000 0029 3719 2741
vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia 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. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
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. Lenka Hričindová, správca
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K014300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kenderesová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojany 5, 076 72 Vojany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1975
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/266/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/266/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Klára Kenderesová (predtým Szatmáryová), nar. 07.02.1975, Vojany 5,
076 72 Vojany, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR vyhlasuje 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka.

VYHLÁSENIE 3. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľná vec patriaca do majetku
konkurznej podstaty pod pr.č. 1, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 196/2020 vydanom dňa
12.10.2020 pod č. K074305:

Kolo: Tretie
p.č. Typ súpisovej Popis súpisovej zložky
Súpisová
Dôvod zapísania Dátum zaradenia
zložky
hodnota v Eur do súpisu
do súpisu
Osobné motorové vozidlo zn. AUDI A4 1.8T B5, r.v. 1998, VIN:
1. Hnuteľná vec WAUZZZ8DZWA228460, EVČ: MI925CS, stav: opotrebované,
1 000,00
§ 167h ods. 1 07.10.2020
ZKR

Podmienky 3. kola ponukového konania:

1. Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 32OdK/266/2020 - NEOTVÁRAŤ“

2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty. Oznámenie o vyhlásení ponukového
konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v
Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

3. Adresa na doručovanie ponúk: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
Dunajská 3, 040 01 Košice.
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4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u
fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a číslo bankového
účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný. Každá ponuka
musí byť podpísaná oprávnenou osobou

5. Najnižšia suma cenovej ponuky v 3. kole ponukového konania je minimálne 50% súpisovej hodnoty
ponúkanej súpisovej zložky majetku (500,00 EUR). Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech
bankového účtu správcu vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304
6193 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť :
a) spisovú značku konkurzu: 32OdK/266/2020,
b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.

6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového
konania nebude prihliadať.

7. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 10 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s
najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.

8. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

9. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

10. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.

11. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0948 232 002 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: spravca@sisak-partners.sk
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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K014301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duda Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okolie 568 / 23, 053 61 Spišské Vlachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1968
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/381/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/381/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Imrich Duda, nar. 17.12.1968, Okolie 23, 053 61 Spišské Vlachy týmto
oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskuteční skôr, ako uplynie základna príhlasovacia lehota, a
ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia
uskutečnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze
a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom
majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 40/2021 zo dňa 01.03.2021; správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČI,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
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