Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

K014303
Spisová značka: 33K/7/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: pietro filipi Slovak, s.r.o., so sídlom Košická 16658/58,
821 08 Bratislava, IČO: 35 841 451, o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na majetok dlžníka: pietro filipi Slovak,
s.r.o., so sídlom Košická 16658/58, 821 08 Bratislava, IČO: 35 841 451, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje malý konkurz na majetok dlžníka: pietro filipi Slovak, s.r.o., so sídlom Košická 16658/58, 821 08
Bratislava, IČO: 35 841 451.
Súd ustanovuje do funkcie správcu:JUDr. Michal Mudrák, Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava, S1374.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 19.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K014304
Spisová značka: 37K/91/2018
Okresný súd Bratislava I v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 24/2021 o vykonávaní pojednávaní,
hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu (ďalej aj "Vyhláška"),
vyhlásenou dňa 23.1.2021 a účinnou do 31.3.2021,
ruší termín pojednávania 31.03.2021, t. j. pojednávanie počas núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie
nevykoná.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudca
K014305
Spisová značka: 32K/9/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STRESTAV, s.r.o., so sídlom
Gruzínska 36, 821 05 Bratislava, IČO: 35 910 194, ktorého správcom je: P-V, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská
3D, 821 09 Bratislava, IČO: 50 714 911, zn. správcu: S 1838, o priznaní odmeny predbežnému správcovi, takto
rozhodol
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Súd priznáva predbežnému správcovi: P-V, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, IČO: 50
714 911, zn. správcu: S 1838, odmenu vo výške 1.500 eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 67/2020, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia na Okresnom súde
Bratislava I. (§ 21 ods. 3 ZKR, § 362 ods. 1 CSP v spojení s § 196 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudca
K014306
Spisová značka: 4OdK/16/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Baláž, nar. 27.11.1967,
trvale bytom Veľké Leváre 325, 908 72 Veľké Leváre, o odvolaní a vymenovaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a: 1. oddlžovacia k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, zn. správcu: S 1882, z
funkcie správcu úpadcu: Jozef Baláž, nar. 27.11.1967, trvale bytom Veľké Leváre 325, 908 72 Veľké Leváre.
Súd u s t a n o v u j e: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Konventná 6, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S
1364, do funkcie správcu úpadcu: Jozef Baláž, nar. 27.11.1967, trvale bytom Veľké Leváre 325, 908 72 Veľké
Leváre.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 18.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudca
K014307
Spisová značka: 2OdK/53/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Júlia Červíková, nar. 06. 05. 1966,
trvale bytom mesto Žarnovica, 966 81 Žarnovica, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Júlia Červíková, nar. 06. 05. 1966, trvale bytom
mesto Žarnovica, 966 81 Žarnovica.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - INWORX k. s., so sídlom kancelárie A. H. Škultétyho 5, 990 01
Veľký Krtíš, zn.: S1895.
IV.

V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia 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

2

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
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Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014308
Spisová značka: 2OdK/54/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Marek Bučko, nar. 21. 06. 1984,
trvale bytom Dolná Môlča 70, 974 01 Môlča, obchodné meno - Marek Bučko, s miestom podnikania Podháj 53, 974
05 Banská Bystrica, IČO - 43052258, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Súd návrh o d m i e t a.

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 159, rok 2021, číslo účtovného dokladu 1. III. 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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III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 159, rok
2021, číslo účtovného dokladu 1. III. 2021, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014309
Spisová značka: 2OdK/55/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Agáta Záslavová, nar. 18. 03.
1980, trvale bytom Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Agáta Záslavová, nar. 18. 03. 1980, trvale bytom
Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 Banská Bystrica.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Ing. Tomáš Oravec, so sídlom kancelárie Cesta na
štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1168.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
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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činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
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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ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
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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vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014310
Spisová značka: 2OdK/56/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Róbert Čulok, nar. 13. 06. 1987,
trvale bytom Magurská 6437/23, 974 11 Banská Bystrica, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Róbert Čulok, nar. 13. 06. 1987, trvale bytom
Magurská 6437/23, 974 11 Banská Bystrica.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom kancelárie Francisciho
1044/6, 960 01 Zvolen, zn.: S699.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
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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nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
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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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014311
Spisová značka: 2OdK/57/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Peter Podhradský, nar. 30. 04.
1984, trvale bytom Bernolákova 34, 974 05 Banská Bystrica, obchodné meno - Peter Podhradský, s miestom
podnikania Bernolákova 34, 974 05 Banská Bystrica, IČO - 44162006, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Peter Podhradský, nar. 30. 04. 1984, trvale bytom
Bernolákova 34, 974 05 Banská Bystrica, obchodné meno - Peter Podhradský, s miestom podnikania Bernolákova
34, 974 05 Banská Bystrica, IČO - 44162006.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie SNP 269/13, 962 31
Sliač, zn.: S1250.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

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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Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014312
Spisová značka: 2OdK/161/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka - Dušan Ličko, nar. 11. 08.
1989, trvale bytom Uľanská cesta 5483/31, 974 01 Banská Bystrica, ktorého správcom konkurznej podstaty je Mgr.
Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty - Mgr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie
Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, zn.: S1752.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie (§ 166j ods. 3 ZKR).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014313
Spisová značka: 2OdK/217/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka - Mgr. Ján Lupták, nar. 29.
01. 1961, trvale bytom Šiatorská Bukovinka 127, 985 58 Šiatorská Bukovinka, obchodné meno - Mgr. Ján Lupták, s
miestom podnikania Šiatorská Bukovinka 127, 985 58 Šiatorská Bukovinka, IČO - 35135549, ktorého správcom
konkurznej podstaty je Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, zn.: S1255, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty - Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika
2, 990 01 Veľký Krtíš, zn.: S1255.
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II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUSTICIA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 5, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1699.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie (§ 166j ods. 3 ZKR).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014314
Spisová značka: 4K/4/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu A-Z LOKOMAT, s.r.o., so
sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034, 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
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd priznáva spoločnosť PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO:
47 252 324, značka správcu S1894, ako správcovi úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania
prvej schôdze veriteľov v sume 7 920,- Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) .
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014315
Spisová značka: 32K/4/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: A - NIKOL s.r.o., so sídlom: Hlavná 55, 076 52 Strážne, IČO: 44 891 741 o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
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 prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.
Okresný súd Košice I dňa 18.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K014316
Spisová značka: 32K/4/2021
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
dodržiavali opatrenia ÚVZ platné v aktuálnom čase, hlavne R-O-R.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/4/2021
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice
dlžníka:
A - NIKOL s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 19.5.2021 o

11:00

hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 18/B, resp. 27/B, 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
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zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 19.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
dodržiavali opatrenia ÚVZ platné v aktuálnom čase, hlavne R-O-R.
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/4/2021
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice a ním označených veriteľov
veriteľ č. 1:. Slovenská republika - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2: Slovenská konsolidačná, a.s.
veriteľ č. 3: Sociálna poisťovňa
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 19.5.2021 o 11:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B, resp. 27/B

posch.: 1.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka A - NIKOL s.r.o.
so sídlom Hlavná 55, 076 52 Strázne, IČO: 44 891 741 a to
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500,
2/ Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
3/ Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 19.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Marta Ruščáková
Okresný súd Košice I dňa 18.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K014317
Spisová značka: 30OdS/3/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gabriel Dreška, nar. 12.03.1967, bytom J. Dózsu 28, 941 31
Dvory nad Žitavou, v konaní zastúpený advokátom určeným Centrom právnej pomoci: JUDr. Gabriela Škodáčková,
advokát so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, IČO: 42 117 682, ktorého správcom je Mgr. Ing. Michaela Vadkerti,
so sídlom kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I.
U r č u j e splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa §168f zaplatiť každému
nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa § 166a kvótu 59,11 % z tejto pohľadávky.
II.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len
splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Podľa § 168f ods. 2 ZKR plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje
po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený dňom
nasledujúcim po zverejnení uznesenia súdu o jeho určení v Obchodnom vestníku.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Nitra dňa 18.3.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K014318
Spisová značka: 1K/17/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/17/2020
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: KONEX ELEKTROODBYT Bardejov, spol. s r.o., so sídlom Stöcklova 13, 085 01 Bardejov,
IČO: 31 708 943,
proti
dlžníkovi: REDIAL, s.r.o., so sídlom Slovenská 1, 085 01 Bardejov, IČO: 36 716 901
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 07.04.2021 o 11.00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„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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Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko
pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na
osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany
možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania,
oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na
všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania. (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať. ( § 184 ods. 2 CSP ).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 15.03.2021
JUDr. Štefan Tomašovský
sudca

spisová značka: 1K/17/2020
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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navrhovateľa - veriteľa: KONEX ELEKTROODBYT Bardejov, spol. s r.o., so sídlom Stöcklova 13, 085 01 Bardejov,
IČO: 31 708 943,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
18.

sa

pojednávanie na deň 07.04.2021 o 11.00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: REDIAL, s.r.o.,
so sídlom Slovenská 1, 085 01 Bardejov, IČO: 36 716 901
a to
veriteľov:
a)
b)
c)
256
d)
570 460
e)
708 943

Sociálna poisťovňa, so sídlom: 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36
KONEX ELEKTROODBYT Bardejov, spol. s r.o., so sídlom Stöcklova 13, 085 01 Bardejov, IČO: 31

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov
V Prešove 15.03.2021
JUDr. Štefan Tomašovský
sudca
Okresný súd Prešov dňa 15.3.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K014319
Spisová značka: 1K/13/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FeCom s.r.o. v konkurze, so
sídlom Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, IČO: 36 584 649, správcom ktorého je JUDr. Peter Nízky, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu veriteľa na odvolanie správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
Odvoláva JUDr. Petra Nízkeho, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné z funkcie
správcu úpadcu.
II.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 12.04.2021 o 10:00 hod. na Okresnom súde
Prešov v miestnosti č. 18 s nasledujúcim programom:
1.
2.

Otvorenie
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záver

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 18.3.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K014320
Spisová značka: 1K/26/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GIRA - B.G.H., spol. s r.o. v
konkurze, so sídlom Bardejovská 27, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 463 191, správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so
sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
I.
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: GIRA - B.G.H., spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Bardejovská
27, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 463 191 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
II.
p r i z n á v a JUDr. Jánovi Surmovi, so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov za výkon
funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu a to vo výške 1.462,56 EUR.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Proti výroku II. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 18.3.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K014321
Spisová značka: 38OdK/467/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Roman Luža, nar. 27.03.1976, trvale
bytom Nové mesto nad Váhom, takto
rozhodol
Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske
Teplice, značka správcu S172.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 18.2.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014322
Spisová značka: 36K/9/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VE-LE DISTRIBUTION s.r.o., so sídlom
Senecká 2, 931 01 Šamorín, IČO: 44 709 684, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č.: 23552/T, takto
rozhodol

I.
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: VE-LE DISTRIBUTION s.r.o., so sídlom Senecká 2, 931 01 Šamorín,
IČO: 44 709 684, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23552/T,
predbežného správcu: JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, IČO: 37 846
728, značka správcu: S489.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K014323
Spisová značka: 36K/6/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SK-FIGHTER s.r.o., so sídlom, 931 01
Šamorín - Bučuháza 13, IČO: 46 464 395, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č.: 29124/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: SK-FIGHTER s.r.o., so sídlom, 931 01 Šamorín - Bučuháza 13,
IČO: 46 464 395, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 29124/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K014324
Spisová značka: 36K/1/2021
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/1/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PREDVOLANIE
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
proti dlžníkovi: EKNES spol. s r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 31.3.2021 o 09:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 19.3.2021
JUDr. Martin Smolko
sudca

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K014325
Spisová značka: 36K/1/2021
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/1/2021
UPOVEDOMENIE
o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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proti dlžníkovi: EKNES spol. s r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 31.3.2021 o 09:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd týmto upovedomuje o termíne pojednávania veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, a to:
1.

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

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania, ich účasť však nie je nutná.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 19.3.2021
JUDr. Martin Smolko
sudca
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K014326
Spisová značka: 2K/4/2020

Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania dlžníka: Auto-Moto-Raj s. r. o., so sídlom Jozefa
Martinčeka 1055, 013 03 Varín, IČO: 36 821 551, takto
rozhodol
Vracia nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1 500 EUR jeho
zložiteľovi Filip Skutecký, nar. 17.01.1998, trvale bytom Tajovského 930/11, 013 03 Varín.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť: Filip Skutecký, nar. 17.01.1998, trvale bytom Tajovského 930/11,
013 03 Varín preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1 500 EUR, zložený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 18.06.2020 vedeného pod položkou denníka D18, položkou registra č. 11, rok: 2020, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
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V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje
za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 8.3.2021
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K014327
Spisová značka: 4K/2/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRVÁ STROJÁRENSKÁ
LEASINGOVÁ, a.s., so sídlom Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 423 891, správcom ktorého
je: JUDr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na
schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu, zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 221/2020 vydanom dňa 16.11.2020, pod zn. K082925.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 11.3.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K014328
Spisová značka: 4K/11/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Talise, a.s., so sídlom kancelárie
Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 381 250 (do 6.12.2016 spoločnosť podnikala pod obchodným menom VITAL,
a.s., so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina), uznesením 4K/11/2015-935 zo dňa 15.2. 2021 zrušil konkurz na
majetok úpadcu pre nedostatok majetku úpadcu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 16.3. 2021.
Okresný súd Žilina dňa 19.3.2021
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
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K014329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Karol Haťapka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vretenová 3516/4, Bratislava 841 04
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 794 807
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/35/2018 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/35/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169, správca úpadcu Mgr. Karol Haťapka, Vretenová 3516/4, 841
04 Bratislava, IČO: 31 794 807, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola dňa 18.03.2021 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, IČO: 424995000011, v celkovej prihlásenej sume vo výške 60,00 €.
V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
boli prihlásené pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok.

Z.

z.

o

konkurze

a

reštrukturalizácii

V Bratislave, dňa 22.03.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K014330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Kollerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuchyňa 540, 900 52 Kuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/21/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/21/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca, so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca úpadcu:
Emília Kollerová, nar. 13.03.1968, trvale bytom Kuchyňa 540, 900 52 Kuchyňa, oznamuje, že jej bola doručená
prihláška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, po základnej prihlasovacej lehote na prihlasovanie pohľadávok, pričom výška
prihlásenej sumy predstavuje 315,55 €.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K014331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeť Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabanova 2175 / 7, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1966
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 138, 943 01 Štúrovo
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/155/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/155/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku II. kola ponukového konania
Dňa 09.03.2021 Správca vyhlásil II. kolo ponukového konania na majetok dlžníka: Peter Kmeť, nar. 30.01.1966,
Cabanova 2175/7, 841 02 Bratislava, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli Správcu a zverejnené v OV č.
45/2021 deň vydania: 08.03.2021 na speňaženie nižšie uvedeného majetku:
-časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený pod súp. zložkou č. 1 a 2 zverejnený v súpise všeobecnej
podstaty majetku v OV pod č. 237/2020, deň vydania 09.12.2020 a jeho oprava zverejnená v OV pod č. 52/2021,
dňa 17.03.2021
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 19.03.2021 do 14:00
hod.
Správca oznamuje, že v lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka záujemcu.
II. kolo ponukového konania bolo neúspešné.
V Nitre, dňa 22.03.2021
JUDr. Milada Koukalová,
Správca dlžníka

K014332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeť Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabanova 2175 / 7, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/155/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/155/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania
Správca v konkurznom konaní: JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra,
zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1834 (ďalej len
„Správca“) vyhlasuje III. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka:
Peter Kmeť, nar. 30.01.1966, Cabanova 2175 / 7, 841 02 Bratislava. (ďalej len „Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 1 a 2 zverejnený v
súpise všeobecnej podstaty majetku v OV pod č. 237/2020, deň vydania 09.12.2020 a jeho oprava zverejnená v
OV pod č. 52/2021, dňa 17.03.2021
Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v súlade s ust. § 167q a ust. § 167p 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.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku, zapísaný pod súpisovými zložkami majetku
č.1-2
Číslo
súp.
zložky

Podstata

1

Všeobecná
podstata

2

Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

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

Celková
suma,
peňažná
mena

Dátum
zapísania

Dôvod
zapísania

31.8.2020

§167q ZKR 4300 Eur

31.8.2020

§167q ZKR 8000 Eur

Právny
dôvod
vzniku
Dlžník
pohľadávky
Zmluva o pôžičke
František
zo
dňa
Malicher
08.04.2013
Zmluva o pôžičke
František
zo
dňa
Malicher
24.04.2013

Zabezpečenie

Nie

Nie

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V treťom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUDr. Milada Koukalová na Štúrovú
74/138, 949 35 Nitra, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do
14:00 hod.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v VÚB banka, a.s., IBAN: SK28 0200 0000 0041 0135 9651, VS: 321552020, pričom
v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddĺženie Peter
Kmeť - ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, doklad preukazujúci zloženie
ponúknutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet správcu, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne
záväzky voči Dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom
4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.5. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.6. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky.
4.7. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: winklerova@agbr.sk.
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 22.03.2021
V Nitre, dňa 22.03.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca dlžníka

K014333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Kajzar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontovova 9, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1966
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/200/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/200/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Ing. Mário Kajzar, nar. 22.05.1966, trvale bytom
Lermontovova 9, 811 05 Bratislava (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v I. kole ponukového konania na predaj nasledovný majetok vo vlastníctve
Dlžníka:
HNUTEĽNÁ VEC
Popis hnuteľnej veci: osobné vozidlo značky VOLKSWAGEN POLO
Typ/variant/verzia: 6R/ABCGPA//
Evidenčné číslo: BA060ZL
VIN: WVWZZZ6RZAY243369
Rok výroby: 2010
Súpisová hodnota: 5.000,00 €
Poznámka: najazdených cca 70000 km.
I. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·

majetok bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20 % z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom
končí lehota na predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu;
záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu kúpnej zmluvy, pričom v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane
záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha
prepadne v prospech podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Námestie Martina Benku 10,
811 07 Bratislava;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno na adrese: office@bankruptcy.sk. Vyhlasovateľ si
zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením:
“Ponukové konanie KONKURZ 32OdK/200/2020 – neotvárať.“
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Bratislave, dňa 22.03.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K014334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hana Mindáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 1152/52, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1959
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/437/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/437/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Hana Mindáková, nar. 17.12.1959,
trvale bytom Borovicová 1152/52, 900 55 Lozorno (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167q ods. 3 v spojení
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v III. kole ponukového konania
na predaj nasledovný majetok vo vlastníctve Dlžníka:
Typ súpisnej
položky majetku
Iná majetková
hodnota
Iná majetková
hodnota

Obchodné
meno
Obchodný podiel HM real plus
dlžníka
s.r.o.
Obchodný podiel
HM real s.r.o.
dlžníka
Popis

Sídlo

IČO

Zápis

Čsl. Tankistov 134, 841
06 Bratislava
Čsl. Tankistov 134, 841
06 Bratislava

46 938
851
35 850
159

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 86476/B
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 28014/B
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III. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

majetok bude speňažený za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
majetok môže byť speňažený jednotlivo, alebo ako súbor;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20 % z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr v deň uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech konkurznej
podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno na adrese: office@bankruptcy.sk resp. telefonicky na
tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu: BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením: “Ponukové konanie
KONKURZ 27OdK/437/2020 – neotvárať.“
Na ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Bratislave, dňa 22.03.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K014335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 092 580
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2016
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. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len
„ZKR“) a so záväzným veriteľského výboru úpadcu zo dňa 11.12.2020 II. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu: RUSSEL EXPORT - IMPORT, s.r.o., so sídlom
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580 (ďalej len „Úpadca“) .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet speňaženia

Predmetom predaja je nižšie uvedená ochranná známka:
Číslo súpisovej Dôvod
zapísania Deň zápisu do
Spoluvlastnícky
Popis
zložky
majetku do súpisu
súpisu
podiel
Ochranná známka č. 232603 s dátumom
zápisu 12.0.6.2012 s
§ 67 ods. 1, písm. a)
názvom RUSSEL EXPORT-IMPORT,
54
23.10.2017
1/1
ZKR
druh známky:
kombinovaná vo farbách žltá, hnedá,
bledohnedá.

Súpisová
hodnota

500,00 EUR

(ďalej len „Predmet speňaženia“)

II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania
1. Najnižšia prípustná výška ponuky záujemcu musí byť minimálne vo výške 50% súpisovej hodnoty
Predmetu speňaženia, t.j. 250,00 EUR.
2. Lehota na predloženie písomnej ponuky je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku SR. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo
sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň do 15:00 hod.
3. Záujemca je povinný zaslať aj zálohu na kúpnu cenu vo výške 100% ponúkanej výšky kúpnej ceny na
účet IBAN: SK89 1100 0000 0029 4404 7454, s VS: 5002020 a s poznámkou: Ponuka + „Meno
a priezvisko záujemcu“. Záloha musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku záujemcu nebude prihliadať.
4. Záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s nadobudnutím Predmetu speňaženia.
5. Víťazom tohto ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní všetky podmienky verejného
ponukového konania a predloží najvyššiu ponuku na kúpnu cenu.
6. Záujemca, ktorého určí príslušný orgán ako víťazného, ktorý odmietne uzavrieť zmluvu za účelom
nadobudnutia Predmetu speňaženia bude povinný uhradiť v prospech konkurznej podstaty zmluvnú
pokutu vo výške 30% ním ponúknutej kúpnej ceny. Na tieto účely bude na zmluvnú pokutu započítaná
zložená záloha na kúpnu cenu.
7. Príslušný orgán má právo odmietnuť ktorúkoľvek ponuku, a to aj bez udania dôvodu.
8. Správca si vyhradzuje právo toto ponukového konanie kedykoľvek aj bez udania dôvodu zrušiť.
9. Na neúplné ponuky, alebo ponuky doručené po lehote sa nebude prihliadať.
10. V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, vyzve Správca
dotknutých záujemcov na navýšenie svojich ponúk.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
+421 917 323 277, prípadne mailom na adrese: psk@psk-ks.sk.

III. Obsah ponuky a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky na odkúpenie Predmetu speňaženia sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom
„RUSSEL EXPORT-IMPORT – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – Ochranná známka - NEOTVÁRAŤ“ na
adrese správcovskej kancelárie správcu: Blagoevova 9, 851 04 Bratislava.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

Identifikácia záujemcu v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
email a telefónne číslo, v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, email a telefónne číslo
na osobu oprávnenú konať v mene právnickej osoby;
Presné vymedzenie Predmetu speňaženia;
Návrh kúpnej ceny v eurách (€) s rozlíšením na kúpnu cenu s DPH a na kúpnu cenu bez DPH;
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania;
Označenie čísla účtu, na ktorý Správca vráti záujemcom zložené zálohy v prípade neúspechu ich ponúk;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace a u záujemcov – fyzickej osoby podnikateľa výpis
zo živnostenského registra, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.
Ponuka musí byť datovaná a podpísaná oprávnenou osobou.

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

IV. Termín a miesto otvárania obálok
Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie Predmetu speňaženia uskutoční správca do 3
pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v sídle správcu, pričom o tom vyhotoví úradný záznam.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk bez zbytočného odkladu po
obdržaní záväzného pokynu príslušného orgánu.
Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzný pokyn
príslušného orgánu Úpadcu, o čom vyhotoví úradný záznam.
Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote
5 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyjadrenia príslušného orgánu Správcovi, a to buď písomne, elektronicky
alebo telefonicky.

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

K014336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 540 / 7, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1978
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/281/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/281/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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’’) (ďalej len
,,Správca’’), správca dlžníka Peter VARGA, nar. 30.11.1978, Kukučínova 540/7, 927 01 Šaľa (ďalej len „Dlžník“)
v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty Dlžníka o novú súpisovú zložku:
Iná majetková hodnota:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Deň vydania: 25.03.2021

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
80,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K014337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pillár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadunajská cesta 1190 / 1, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1957
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/382/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/382/2020
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
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1590, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Pillár, nar. 27. 05. 1957, trv. byt. Zadunajská cesta 1190/1, Bratislava, sp.
zn. 27OdK/382/2020 v zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu
neprihlásil žiadny veriteľ. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K014338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molčanová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/259/2020 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE č. 1 – 2. kolo
Správca konkurznej podstaty dlžníka Katarína Molčanová, nar. 08.06.1975, Jiráskova 1001/2, 851 01
Bratislava týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania – VPK č. 1
na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Hnuteľné veci
Por.
popis hnuteľnej veci
č.

rok
výroby

stav opotrebovanosti

VIN č.

Ev. č.

miesto kde
nachádza

sa

vec hodnota v
€
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Mobilný telefón: Huawei
neznáme
P10 Selfie
Spolu súpisová hodnota
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Deň vydania: 25.03.2021

Používaný, funkčný, vady: prasknuté
Jiráskova 1001 / 2, 851 01
neznáme neznáme
50,00
predné sklo
Bratislava
50,00,- €

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Na vyžiadanie je možné zaslať fotografie predmetného mobilného telefónu. V prípade záujmu o fotografie prosím
kontaktujte správcu e-mailom: michal.urban65@gmail.com
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku).
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Mgr. Michal
Urban, Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava v zalepených obálkach s označením: „PONUKA VPK č. 1 32OdK/259/2020 – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí obsahovať:
a. meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
b. bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
c. dátum narodenia záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
d. špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (Mobilný telefón: Huawei P10 Selfie);
e. výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu;
f. číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
cenu neúspešnému záujemcovi;
g. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania, ak je
záujemcom fyzická osoba;
h. podpis záujemcu
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK74
0200 0000 0026 4656 1359, vedený v Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol: 322592020. Ako správu (poznámku,
informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zaloha Molcanova VPK 1“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu
včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo ponukové
konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní
dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0907 518 861 alebo e-mailom:
michal.urban65@gmail.com.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku, ktorá
bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O
vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
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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Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote Kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Mgr. Michal Urban
správca

K014339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molčanová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/259/2020 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE č. 2 – 2. kolo
Správca konkurznej podstaty dlžníka Katarína Molčanová, nar. 08.06.1975, Jiráskova 1001 / 2, 851 01
Bratislava týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania – VPK č. 2
na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Hnuteľné veci
Por.
stav
popis hnuteľnej veci
rok výroby
č.
opotrebovanosti
Mobilný telefón: Sony Ericsson
2.
neznáme Používaný, funkčný,
M600i
Spolu súpisová hodnota
25,00,- €

VIN č.

Ev. č.

neznáme neznáme

miesto kde sa vec nachádza

hodnota
€

v

Jiráskova 1001 / 2, 851 01
25,00
Bratislava

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Na vyžiadanie je možné zaslať fotografie predmetného mobilného telefónu. V prípade záujmu o fotografie prosím
kontaktujte správcu e-mailom: michal.urban65@gmail.com
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku).
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Mgr. Michal
Urban, Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava v zalepených obálkach s označením: „PONUKA VPK č. 2 32OdK/259/2020 – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí obsahovať:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a. meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
b. bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
c. dátum narodenia záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
d. špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (Mobilný telefón: Sony Ericsson
M600i);
e. výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu;
f. číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
cenu neúspešnému záujemcovi;
g. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania, ak je
záujemcom fyzická osoba;
h. podpis záujemcu
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK74
0200 0000 0026 4656 1359, vedený v Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol: 322592020. Ako správu (poznámku,
informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zaloha Molcanova VPK 2“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu
včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo ponukové
konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní
dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0907 518 861 alebo e-mailom:
michal.urban65@gmail.com.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku, ktorá
bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O
vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote Kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Mgr. Michal Urban
správca

K014340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molčanová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/259/2020 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE č. 3 – 2. kolo
Správca konkurznej podstaty dlžníka Katarína Molčanová, nar. 08.06.1975, Jiráskova 1001 / 2, 851 01
Bratislava týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania – VPK č. 3
na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Hnuteľné veci
Por.
stav
popis hnuteľnej veci
rok výroby
č.
opotrebovanosti
Mobilný telefón: Sony Ericsson
3.
neznáme Používaný, funkčný,
W580i
Spolu súpisová hodnota
25,00,- €

VIN č.

Ev. č.

neznáme neznáme

miesto kde sa vec nachádza

hodnota
€

v

Jiráskova 1001 / 2, 851 01
25,00
Bratislava

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Na vyžiadanie je možné zaslať fotografie predmetného mobilného telefónu. V prípade záujmu o fotografie prosím
kontaktujte správcu e-mailom: michal.urban65@gmail.com
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku).
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Mgr. Michal
Urban, Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava v zalepených obálkach s označením: „PONUKA VPK č. 3 32OdK/259/2020 – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí obsahovať:
a. meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
b. bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
c. dátum narodenia záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
d. špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (Mobilný telefón: Sony Ericsson
W580i);
e. výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu;
f. číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
cenu neúspešnému záujemcovi;
g. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania, ak je
záujemcom fyzická osoba;
h. podpis záujemcu
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK74
0200 0000 0026 4656 1359, vedený v Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol: 322592020. Ako správu (poznámku,
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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informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zaloha Molcanova VPK 3“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu
včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo ponukové
konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní
dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0907 518 861 alebo e-mailom:
michal.urban65@gmail.com.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku, ktorá
bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O
vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote Kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Mgr. Michal Urban
správca

K014341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remord, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 957 239
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/53/3019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/53/3019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Remord s.r.o., so
sídlom Karpatské námestie 10A / 0, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 47 957 239 (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,
pohľadávky nasledovného veriteľa, ktoré boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO: 00 603 481
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:

523,74 €
2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 25.03.2021
Neuplatnené
620-621
08.03.2021

V Bratislave, dňa 22.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K014342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hrubá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 551, 925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/497/2020 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/497/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Dňa 02.12.2020 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu
Bratislava I. v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Miroslava Hrubá, nar. 15.7.1970, Viničná 551, 92555 Vinohrady
nad Váhom, ktorým príslušný súd uznesením, pod sp.zn. 27OdK/497/2020 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. Správca v konkurznom konaní dlžníka
Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 85104 Bratislava, správca vo veci dlžníka vyhlasuje: prvé kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka, podľa §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Predmet ponukového konania: majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty pod číslom 1, 2, 3
(zverejnený v Obchodnom vestníku SR dňa 14.1.2021):
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponukového konania, ako aj úplné znenie podmienok ponukového konania si
záujemca môže vyžiadať písomnou žiadosťou adresovanou správcovi, prípadne e-mailom na adrese:
aggmilos@gmail.com. Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr dňa 7.4.2021, do 12:00 hod.
v kancelárii správcu na Lužnej ulici 6, 85104 Bratislava, alebo v uvedený deň poštou alebo kuriérom. Správca si
vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové konanie ako
neúspešné.

K014343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIRO-tour, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 356 441
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/2/2021 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/2/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty:
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Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Zabezpečená
pohľadávka (právny Prihláška č. 1 doručená dňa 09.03.2021
dôvod):
Zabezpečená
pohľadávka (celková 428 870,01 EUR
suma):
1) Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 26.09.2014 (príloha č. 28) uzatvorená medzi Veriteľom ako
záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 09.09.2015 (príloha č. 29) (ďalej len
„Zmluva o záložnom práve 1“) vznik záložného práva zo Zmluvy o záložnom práve 1 registrovaný v Notárskom
centrálnom registri záložných práv, pod spis. Zn.: NCRZP 17971/2014 zo dňa 26.09.2014. Kópia potvrdenia
Zabezpečovacie
o registrácií v NCRzp tvorí prílohu č. 30 Kópia výpisu z NCRzp tvorí prílohu č. 31.
právo
(právny
dôvod):
2) Zmluva o záložnom práve k hnuteľnému majetku zo dňa 29.09.2020 (príloha č. 32) uzatvorená medzi Veriteľom
ako záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom (ďalej len „Zmluva o záložnom práve 2“) vznik záložného práva zo
Zmluvy o záložnom práve 2 registrovaný v Notárskom centrálnom registri záložných práv, pod spis. Zn.: NCRZP
27451/2020 zo dňa 06.10.2020. Kópia potvrdenia o registrácií v NCRzp tvorí prílohu č. 33 Kópia výpisu z NCRzp tvorí
prílohu č. 34.
Zabezpečovacie
1) 26.09.2014, 9:49:31
právo
(dátum
2) 06.10.2020, 15:02:21
vzniku):
Zabezpečovacie
1) Prvé, riadi sa dňom (časom registrácie)
právo (poradie):
2) Prvé, riadi sa dňom (časom registrácie)

Peňažné pohľadávky:
Deň
p.č. majetku
súpisu

zápisu
Dôvod
zapísania
do
Dlžník
majetku do súpisu

1

23.3.2021

§67 ods. 1 písm. a)

2

23.3.2021

§67 ods. 1 písm. a)

3

23.3.2021

§67 ods. 1 písm. a)

4

23.3.2021

§67 ods. 1 písm. a)

Právny
vzniku

Marina Moliviati Axte, so sídlom
Hotel
Vassilikos, 291 00 Zakynthos, Grécko,
Arion
ID No: MHTE 0428Κ014Α0502400
Marina Moliviati Axte, so sídlom
Hotel
Vassilikos, 291 00 Zakynthos, Grécko,
Arion
ID No: MHTE 0428Κ014Α0502400
Marina Moliviati Axte, so sídlom
Hotel
Vassilikos, 291 00 Zakynthos, Grécko,
Arion
ID No: MHTE 0428Κ014Α0502400
Marina Moliviati Axte, so sídlom
Hotel
Vassilikos, 291 00 Zakynthos, Grécko,
Arion
ID No: MHTE 0428Κ014Α0502400

dôvod Celková
suma

Mena

Súpisová
hodnota

Contract –
30 000,00
Grenn Riviera

EUR 22 500,00 €

Contract –
29 062,50
Grenn Riviera

EUR 21 796,88 €

Contract –
59 062,50
Grenn Riviera

EUR 44 296,88 €

Contract –
39 375,00
Grenn Riviera

EUR 29 531,25 €

V Bratislave, dňa 23.03.2021
Správca konkurznej podstaty úpadcu FIRO-tour, s.r.o.
Pospíšil & Partners, k.s.
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár

K014344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriam Masárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 992/43, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1975
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/71/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/71/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, zapísaný v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Miriam
Masárová, narodená 02.01.1975, trvale bytom Hlavná 992/43, 924 01 Galanta (ďalej len „Úpadca“) v súlade s ust.
§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) vyhlasuje
3. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 46/2020 zo dňa 06.03.2020 pod položkou K021098.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 36OdK/71/2019 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účte IBAN č.: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového
konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať
nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
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b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku na č. účtu: SK38
1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania, súhlasí so vzorom Kúpnej
zmluvy a prijíma ich podpísané oprávnenou osobou
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradený
záloh vo výške 100,- eur ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.

3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca za prítomnosti
zástupcu veriteľov žrebom vylosuje víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom a následne zástupcom veriteľov. Víťaza ponukového konania správca zároveň emailom vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Kúpnej zmluvy so
správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší
záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Šali, dňa 22.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K014345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaromír Danihel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michal na Ostrove - Kolónia 202, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1973
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/61/2018 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/61/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom kancelárie
Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S1752, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jaromír Danihel, nar. 19.10.1973, bytom 930 35
Michal na Ostrove – Kolónia 202, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku
Por.
Výmera
Druh pozemku
č.
v m2
Zastavaná plocha
2.
588
a nádvorie

Katastrálne
Číslo
územie
LV
Michal
na Michal
na
SR
526
Ostrove
Ostrove
Štát Obec

Parcelné
číslo

Podiel
úpadcu

Hodnota
majetku

548/19

1/1

28.000,-

Dôvod zapísania do
súpisu
majetok úpadcu podľa §
67 ods. 1 písm. a) ZKR

V Šali, 19.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.

K014346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Gažo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 101, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/374/2020 S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/374/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 17.12.2020 č. k.: 25OdK/374/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 247/2020 zo dňa 23.12.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 24.12.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Gažo, narodený 26.10.1971, trvale bytom Dvorníky 101, 920 56 Dvorníky
(ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, Vyhlásenia Dlžníka zo dňa
17.02.2021, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname aktuálneho majetku zo dňa 08.12.2020
priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci
konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené
v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“). Z uvedených dôvodov Správca v zmysle
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na
majetok dlžníka: Ľubomír Gažo, narodený 26.10.1971, trvale bytom Dvorníky 101, 920 56 Dvorníky, sa
k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K014347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Jakubovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Trhovište 109, 920 66 Horné Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1983
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/368/2020 S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/368/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 17.12.2020 č. k.: 25OdK/368/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 247/2020 zo dňa 23.12.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 24.12.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Marián Jakubovič, narodený 22.09.1983, trvale bytom Horné Trhovište 109, 920 66
Horné Trhovište (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“).
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka zo dňa 03.02.2021,
ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zoznam aktuálneho majetku Dlžníka zo dňa 03.11.2020 priloženého
k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené v § 167t
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“). Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka:
Marián Jakubovič, narodený 22.09.1983, trvale bytom Horné Trhovište 109, 920 66 Horné sa k o n č í z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, a týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K014348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tárnoková Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiližská Radvaň 74, 930 08 Čiližská Radvaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1965

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: 25.03.2021

Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/4/2015 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/4/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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200,00 200,00
€
€

peňažná hotovosť zložená na bankový účet
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 02/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.

6,08 €

6,08 €

25,00 € 25,00 €
100,00 100,00
€
€

peňažná hotovosť zložená na bankový účet
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 03/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.

6,08 €

6,08 €

25,00 € 25,00 €
200,00 200,00
€
€

peňažná hotovosť zložená na bankový účet
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 04/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 05/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 06/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.

6,08 €

6,08 €

25,00 € 25,00 €
53,43 € 53,43 €
25,00 € 25,00 €
53,43 € 53,43 €
25,00 € 25,00 €
200,00 200,00
€
€

peňažná hotovosť zložená na bankový účet
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 07/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 08/2016 - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.

53,43 € 53,43 €
25,00 € 25,00 €
53,43 € 53,43 €
31,00 € 31,00 €
170,00 170,00
€
€

peňažná hotovosť zložená na bankový účet
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.

65,54 € 65,54 €
25,00 € 25,00 €
200,00 200,00
€
€

peňažná hotovosť zložená na bankový účet
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.

53,43 € 53,43 €
29,00 € 29,00 €
200,00 200,00
€
€

peňažná hotovosť zložená na bankový účet
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.

53,43 € 53,43 €
25,00 € 25,00 €
200,00 200,00
€
€

peňažná hotovosť zložená na bankový účet
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia

53,43 € 53,43 €
25,00 € 25,00 €

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

zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.

Deň vydania: 25.03.2021
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia

60,45 € 60,45 €
30,00 € 30,00 €
60,45 € 60,45 €
30,00 € 30,00 €
300,00 300,00
€
€

peňažná hotovosť zložená na bankový účet
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.

60,45 € 60,45 €
32,00 € 32,00 €
200,00 200,00
€
€

peňažná hotovosť zložená na bankový účet
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň

rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia

60,45 € 60,45 €
30,00 € 30,00 €
60,45 € 60,45 €
30,00 € 30,00 €
60,45 € 60,45 €
30,00 € 30,00 €
60,45 € 60,45 €
33,00 € 33,00 €
400,00 400,00
€
€

peňažná hotovosť zložená na bankový účet
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.

rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia

60,45 € 60,45 €
30,00 € 30,00 €
64,66 € 64,66 €
30,00 € 30,00 €
60,45 € 60,45 €
34,00 € 34,00 €
200,00 200,00
€
€

peňažná hotovosť zložená na bankový účet
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň

rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia

60,45 € 60,45 €
30,00 € 30,00 €
16,87 € 16,87 €
13,00 € 13,00 €
36,82 € 36,82 €
16,00 € 16,00 €
70,97 € 70,97 €
34,54 € 34,54 €
70,97 € 70,97 €
36,58 € 36,58 €
70,97 € 70,97 €
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zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Obec Čiližská Radvaň
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
zrážka zo mzdy úpadcu - príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnut výkonom
alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 ZKR u zamestnávateľa Medzičilizie, a.s.
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pohľadávka

79

pohľadávka

80

pohľadávka

81

pohľadávka

82

pohľadávka

83

pohľadávka

84

pohľadávka

85

pohľadávka

86

pohľadávka

87

pohľadávka

88

pohľadávka

89

pohľadávka

90

pohľadávka

91

pohľadávka

92

pohľadávka

pohľadávka z neúčinného právneho úkonu

93

pohľadávka

pohľadávka z neúčinného právneho úkonu

94

peňažné
prostriedky

peňažná hotovosť zložená na bankový účet

Deň vydania: 25.03.2021
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia
rozhodnutia

36,58 € 36,58 €
36,58 € 36,58 €
42,32 € 42,32 €
36,85 € 36,85 €
40,00 € 40,00 €
36,26 € 36,26 €
37,00 € 37,00 €
51,42 € 51,42 €
36,26 € 36,26 €
42,09 € 42,09 €
41,58 € 41,58 €
41,58 € 41,58 €
42,27 € 42,27 €
12,54 € 12,54 €
545,00 545,00
€
€
545,00 545,00
€
€
220,00 220,00
€
€

K014349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Čižmár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 921 01 Pieštany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/185/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/185/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Milan Čižmár, narodený 02.01.1971, trvale bytom 921 01 Piešťany, podnikajúceho pod
obchodným menom Milan Čižmár – MERIDIÁN, IČO: 17 388 252, s miestom podnikania 821 01 BratislavaPodunajské Biskupice, Jégeho 7, s ukončenou podnikateľkou činnosťou ku dňu 03.02.2015 (ďalej len "dlžník"), v
súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje
I. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je súbor
majetku zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1 a 2; súpis majetku bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 179/2019 zo dňa 17.09.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
pozemok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 25.03.2021

druh
Orná pôda
výmera v m²
4215
štát
Slovenská republika
obec
Trnava
názov
katastrálneho
Modranka
územia
číslo listu vlastníctva
416
Parcelné číslo
2001/1
spoluvlastnícky
podiel
1/8
dlžníka
hodnota
zapisovaného
500,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
09.09.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
3507
štát
Slovenská republika
obec
Trnava
názov
katastrálneho
Modranka
územia
číslo listu vlastníctva
797
Parcelné číslo
2035
spoluvlastnícky
podiel
1/2
dlžníka
hodnota
zapisovaného
1.500,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
09.09.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Milan Čižmár – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha:

VYŽADUJE SA

Výška zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:
bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení
zálohy musí záujemca uviesť ako variabilný symbol (i.) v prípade právnickej osoby IČO, (ii.) v prípade fyzickej
osoby jej rodné číslo, a ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZÁLOHA NEHNUTELNOSTI
CIZMAR“.
Ponuka musí obsahovať:
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
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: 25.03.2021

preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu
z obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba predloží overenú
fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do
výlučného vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie
prostriedkov patriacich do BSM,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi,
nebude považovaná za riadne podanú,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu za kúpnu cenu,
vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená
správcom ako víťazná.

Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva
(poplatky súvisiace s overením podpisov na kúpnych zmluvách a správny poplatok v súvislosti s podaním
návrhu na vklad).
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Do
plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak posledný deň
lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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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Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K014350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Čižmár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 921 01 Pieštany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/185/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/185/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Milan Čižmár, narodený 02.01.1971, trvale bytom 921 01 Piešťany, podnikajúceho pod
obchodným menom Milan Čižmár – MERIDIÁN, IČO: 17 388 252, s miestom podnikania 821 01 BratislavaPodunajské Biskupice, Jégeho 7, s ukončenou podnikateľkou činnosťou ku dňu 03.02.2015 (ďalej len "dlžník"), v
súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje
I. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je súbor
majetku zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 3 až 7; súpis majetku bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 179/2019 zo dňa 17.09.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 3
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
2971
štát
Slovenská republika
obec
Trnava
názov
katastrálneho
Modranka
územia
číslo listu vlastníctva
1323
Parcelné číslo
1217/2
spoluvlastnícky
podiel
1/4
dlžníka
hodnota
zapisovaného
700,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
09.09.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 4
pozemok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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druh
Orná pôda
výmera v m²
3607
štát
Slovenská republika
obec
Trnava
názov
katastrálneho
Modranka
územia
číslo listu vlastníctva
1323
Parcelné číslo
1218/2
spoluvlastnícky
podiel
1/4
dlžníka
hodnota
zapisovaného
800,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
09.09.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 5
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
3658
štát
Slovenská republika
obec
Trnava
názov
katastrálneho
Modranka
územia
číslo listu vlastníctva
1323
Parcelné číslo
1348
spoluvlastnícky
podiel
1/4
dlžníka
hodnota
zapisovaného
800,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
09.09.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 6
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
12
štát
Slovenská republika
obec
Trnava
názov
katastrálneho
Modranka
územia
číslo listu vlastníctva
1323
Parcelné číslo
1349/1
spoluvlastnícky
podiel
1/4
dlžníka
hodnota
zapisovaného
2,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
09.09.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
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dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 7
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
3671
štát
Slovenská republika
obec
Trnava
názov
katastrálneho
Modranka
územia
číslo listu vlastníctva
1323
Parcelné číslo
1349/2
spoluvlastnícky
podiel
1/4
dlžníka
hodnota
zapisovaného
800,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
09.09.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Milan Čižmár – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha:

VYŽADUJE SA

Výška zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:
bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení
zálohy musí záujemca uviesť ako variabilný symbol (i.) v prípade právnickej osoby IČO, (ii.) v prípade fyzickej
osoby jej rodné číslo, a ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZÁLOHA NEHNUTELNOSTI
CIZMAR“.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu
z obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba predloží overenú
fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do
výlučného vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie
prostriedkov patriacich do BSM,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi,
nebude považovaná za riadne podanú,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu za kúpnu cenu,
vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
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lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená
správcom ako víťazná.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva
(poplatky súvisiace s overením podpisov na kúpnych zmluvách a správny poplatok v súvislosti s podaním
návrhu na vklad).
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Do
plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak posledný deň
lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K014351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 921 01 Pieštany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1971

Milan Čižmár
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Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/185/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/185/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Milan Čižmár, narodený 02.01.1971, trvale bytom 921 01 Piešťany, podnikajúceho pod
obchodným menom Milan Čižmár – MERIDIÁN, IČO: 17 388 252, s miestom podnikania 821 01 BratislavaPodunajské Biskupice, Jégeho 7, s ukončenou podnikateľkou činnosťou ku dňu 03.02.2015 (ďalej len "dlžník"), v
súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje
I. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je súbor
majetku zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 8 a 9; súpis majetku bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 179/2019 zo dňa 17.09.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 8
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
3039
štát
Slovenská republika
obec
Zeleneč
názov
katastrálneho
Zeleneč
územia
číslo listu vlastníctva
1829
Parcelné číslo
1494/2
spoluvlastnícky
podiel
1/2
dlžníka
hodnota
zapisovaného
1.500,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
09.09.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 9
pozemok
druh
Trvalý trávny porast
výmera v m²
1108
štát
Slovenská republika
obec
Zeleneč
názov
katastrálneho
Zeleneč
územia
číslo listu vlastníctva
1829
Parcelné číslo
1515
spoluvlastnícky
podiel
1/2
dlžníka
hodnota
zapisovaného
100,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
09.09.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
-

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

57

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Milan Čižmár – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha:

VYŽADUJE SA

Výška zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:
bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení
zálohy musí záujemca uviesť ako variabilný symbol (i.) v prípade právnickej osoby IČO, (ii.) v prípade fyzickej
osoby jej rodné číslo, a ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZÁLOHA NEHNUTELNOSTI
CIZMAR“.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu
z obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba predloží overenú
fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do
výlučného vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie
prostriedkov patriacich do BSM,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi,
nebude považovaná za riadne podanú,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu za kúpnu cenu,
vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená
správcom ako víťazná.

Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva
(poplatky súvisiace s overením podpisov na kúpnych zmluvách a správny poplatok v súvislosti s podaním
návrhu na vklad).
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Do
plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak posledný deň
lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

58

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K014352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Burdi Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 188, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/408/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/408/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Alexander Burdi, nar. 01.02.1950, trvale
bytom 925 83 Žihárec 188, štátny občan SR, podľa 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 (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807
598:
Poradové číslo veriteľa
5/1 – 5/2

Dátum prijatia prihlášky
16.02.2021

Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.,

Prihlásená suma
17 732,04 EUR
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prihlásená súhrnnou prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
V Šamoríne, dňa 22.03.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., správca

K014353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galbavá Zlata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adama Trajana 29, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/165/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/165/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca konkurznej podstaty dlžníka týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

1. EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO:
35724803 v celkovej sume 643,05 EUR.

2. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 v celkovej sume 11187,06
EUR.

JUDr. Hana Sopko, správca

K014354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Godány Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna 621 / 4, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/66/2018 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/66/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca konkurznej podstaty dlžníka týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.
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z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

1. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 v celkovej sume 11 215,02
EUR.

JUDr. Hana Sopko, správca

K014355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Didi Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 192 / 56, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/162/2018 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/162/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca konkurznej podstaty dlžníka týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.
z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

1. Slovenský plynárensky priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 v
celkovej sume 355,42 EUR.

JUDr. Hana Sopko, správca

K014356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šnegoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružový háj 1371/32, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.8.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/58/2020 S1263
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Okresný súd Trnava
25OdK/58/2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Václav Sosna, správca dlžníka: Peter Šnegoň, nar. 23.8.1965, bytom 929 01 Dunajská Streda, Ružový háj
1371/32, podnikajúci pod menom Peter Šnegoň TANATURA, miestom podnikania 929 01 Dunajská Streda,
Ružový háj 1371/32, IČO: 45 295 743, vyhlásil v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorého štvrté kolo bolo v obchodnom vestníku
zverejnené 14.1.2021, č. OV 8/2021 a lehota na predkladanie ponúk bola do 10 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Ponukového
konania správca vyhodnotil ako neúspešné a na základe vyššie uvedeného vylučuje súpisové zložky majetku:

1. Pozemok, parc. č. 3844, orná pôda, výmera 1069 m², register „E“, list vlastníctva č. 1140, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/1680; súpisová hodnota 1,- eur
2. Pozemok, parc. č. 3828/3, orná pôda, výmera 443 m², register „E“, list vlastníctva č. 1212, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 1,- eur
3. Pozemok, parc. č. 9425, trvalý trávnatý porast, výmera 2347 m², register „E“, list vlastníctva č. 2262, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 29/10752; súpisová hodnota 1,- eur
4. Pozemok, parc. č. 9671, orná pôda, výmera 273 m², register „E“, list vlastníctva č. 2909, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
5. Pozemok, parc. č. 11076/2, lesný pozemok, výmera 482021 m², register „C“, list vlastníctva č. 3144, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 54/482021; súpisová hodnota 81,- eur
6. Pozemok, parc. č. 9415, orná pôda, výmera 1312 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 13,- eur
7. Pozemok, parc. č. 9421, orná pôda, výmera 802 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 8,- eur
8. Pozemok, parc. č. 9426, orná pôda, výmera 608 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 6,- eur
9. Pozemok, parc. č. 9432, orná pôda, výmera 1698 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 17,- eur
10. Pozemok, parc. č. 9439, orná pôda, výmera 703 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 7,- eur
11. Pozemok, parc. č. 9450, orná pôda, výmera 995 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 10,- eur
12. Pozemok, parc. č. 9457, orná pôda, výmera 599 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 6,- eur
13. Pozemok, parc. č. 9462, orná pôda, výmera 1125 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 12,- eur
14. Pozemok, parc. č. 9470, orná pôda, výmera 1766 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 18,- eur
15. Pozemok, parc. č. 9479, orná pôda, výmera 992 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 10,- eur
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16. Pozemok, parc. č. 9611, záhrada, výmera 427 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 9,- eur
17. Pozemok, parc. č. 9614, záhrada, výmera 1937 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 39,- eur
18. Pozemok, parc. č. 9630, orná pôda, výmera 770 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 8,- eur
19. Pozemok, parc. č. 9636, orná pôda, výmera 974 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 10,- eur
20. Pozemok, parc. č. 9649, orná pôda, výmera 982 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 10,- eur
21. Pozemok, parc. č. 9674, orná pôda, výmera 1653 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 17,- eur
22. Pozemok, parc. č. 9703, orná pôda, výmera 2674 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 27,- eur
23. Pozemok, parc. č. 9705/1, orná pôda, výmera 1452 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 15,- eur
24. Pozemok, parc. č. 9705/2, orná pôda, výmera 624 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 6,- eur
25. Pozemok, parc. č. 9726, orná pôda, výmera 898 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 9,- eur
26. Pozemok, parc. č. 9738, orná pôda, výmera 431 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 4,- eur
27. Pozemok, parc. č. 9740, orná pôda, výmera 918 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 9,- eur
28. Pozemok, parc. č. 9751, orná pôda, výmera 1095 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 11,- eur
29. Pozemok, parc. č. 9758, orná pôda, výmera 502 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 5,- eur
30. Pozemok, parc. č. 9769, orná pôda, výmera 1997 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 20,- eur
31. Pozemok, parc. č. 9779, orná pôda, výmera 1326 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 13,- eur
32. Pozemok, parc. č. 9781, orná pôda, výmera 883 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 9,- eur
33. Pozemok, parc. č. 9791, orná pôda, výmera 1021 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 10,- eur
34. Pozemok, parc. č. 11119/1, lesný pozemok, výmera 105171 m², register „C“, list vlastníctva č. 3266, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 53/105171; súpisová hodnota
80,- eur
35. Pozemok, parc. č. 11144, lesný pozemok, výmera 108081 m², register „C“, list vlastníctva č. 3268, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 7/108081; súpisová hodnota 11,- eur
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36. Pozemok, parc. č. 9574/1, trvalý trávnatý porast, výmera 6294 m², register „E“, list vlastníctva č. 3442, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 18,eur
37. Pozemok, parc. č. 12464/6, lesný pozemok, výmera 134189 m², register „C“, list vlastníctva č. 3458, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 272/134189; súpisová hodnota
181,- eur
38. Pozemok, parc. č. 12464/11, lesný pozemok, výmera 68404 m², register „C“, list vlastníctva č. 3459, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 81/68404; súpisová hodnota
122,- eur
39. Pozemok, parc. č. 12467/3, lesný pozemok, výmera 1005 m², register „C“, list vlastníctva č. 3463, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 4/1005; súpisová hodnota 6,- eur
40. Pozemok, parc. č. 12467/4, lesný pozemok, výmera 619 m², register „C“, list vlastníctva č. 3464, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 5/1238; súpisová hodnota 4,- eur
41. Pozemok, parc. č. 12474, lesný pozemok, výmera 299061 m², register „C“, list vlastníctva č. 3469, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 468/299061; súpisová hodnota 702,eur
42. Pozemok, parc. č. 12475/3, trvalý trávnatý porast, výmera 52579 m², register „C“, list vlastníctva č. 3470, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 31/52579; súpisová hodnota 31,eur
43. Pozemok, parc. č. 12476, trvalý trávnatý porast, výmera 47195 m², register „C“, list vlastníctva č. 3472, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 73/47195; súpisová hodnota 73,eur
44. Pozemok, parc. č. 12490, lesný pozemok, výmera 93469 m², register „C“, list vlastníctva č. 3488, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1256/934690; súpisová hodnota 188,eur
45. Pozemok, parc. č. 12369/2, lesný pozemok, výmera 199923 m², register „C“, list vlastníctva č. 3722, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1841/1999230; súpisová
hodnota 276,- eur
46. Pozemok, parc. č. 12370, lesný pozemok, výmera 75796 m², register „C“, list vlastníctva č. 3723, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 939/757960; súpisová hodnota 141,eur
47. Pozemok, parc. č. 12371, lesný pozemok, výmera 2261 m², register „C“, list vlastníctva č. 3724, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 3667/997920; súpisová hodnota 13,eur
48. Pozemok, parc. č. 12372, trvalý trávnatý porast, výmera 13778 m², register „C“, list vlastníctva č. 3725, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 337/137780; súpisová hodnota
34,- eur
49. Pozemok, parc. č. 12373/2, lesný pozemok, výmera 115355 m², register „C“, list vlastníctva č. 3726, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 2145/1153550; súpisová
hodnota 322,- eur
50. Pozemok, parc. č. 12374, lesný pozemok, výmera 65960 m², register „C“, list vlastníctva č. 3727, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 2373/659600; súpisová hodnota 356,eur
51. Pozemok, parc. č. 12375, lesný pozemok, výmera 70611 m², register „C“, list vlastníctva č. 3747, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 29/706110; súpisová hodnota 4,- eur
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52. Pozemok, parc. č. 12376, lesný pozemok, výmera 35597 m², register „C“, list vlastníctva č. 3748, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 661/355970; súpisová hodnota 99,eur
53. Pozemok, parc. č. 12377, lesný pozemok, výmera 55035 m², register „C“, list vlastníctva č. 3749, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1375/550350; súpisová hodnota 206,eur
54. Pozemok, parc. č. 3828/1, orná pôda, výmera 1362 m², register „E“, list vlastníctva č. 3905, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 2,- eur
55. Pozemok, parc. č. 3828/101, orná pôda, výmera 508 m², register „E“, list vlastníctva č. 3905, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 1,- eur
56. Pozemok, parc. č. 12433/4, lesný pozemok, výmera 3561 m², register „C“, list vlastníctva č. 4025, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/3402; súpisová hodnota 20,- eur
57. Pozemok, parc. č. 12360, lesný pozemok, výmera 22121 m², register „C“, list vlastníctva č. 4075, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 16/221210; súpisová hodnota 2,- eur
58. Pozemok, parc. č. 12430/2, lesný pozemok, výmera 2189 m², register „C“, list vlastníctva č. 4169, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/3402; súpisová hodnota 13,- eur
59. Pozemok, parc. č. 3466/1, orná pôda, výmera 2 m², register „E“, list vlastníctva č. 4407, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 1,- eur
60. Pozemok, parc. č. 3466/3, orná pôda, výmera 51 m², register „E“, list vlastníctva č. 4407, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 1,- eur
61. Pozemok, parc. č. 3466/2, orná pôda, výmera 194 m², register „E“, list vlastníctva č. 4408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 1,- eur
62. Pozemok, parc. č. 9581, orná pôda, výmera 3288 m², register „E“, list vlastníctva č. 4625, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 23,- eur
63. Pozemok, parc. č. 9601, orná pôda, výmera 2278 m², register „E“, list vlastníctva č. 4625, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 16,- eur
64. Pozemok, parc. č. 9603, orná pôda, výmera 15923 m², register „E“, list vlastníctva č. 4625, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 110,- eur
65. Pozemok, parc. č. 9590, orná pôda, výmera 1709 m², register „E“, list vlastníctva č. 4626, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
66. Pozemok, parc. č. 9596, orná pôda, výmera 1213 m², register „E“, list vlastníctva č. 4626, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
67. Pozemok, parc. č. 9661, orná pôda, výmera 1139 m², register „E“, list vlastníctva č. 4707, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
68. Pozemok, parc. č. 9693, orná pôda, výmera 570 m², register „E“, list vlastníctva č. 4708, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
69. Pozemok, parc. č. 9731, orná pôda, výmera 407 m², register „E“, list vlastníctva č. 4708, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
70. Pozemok, parc. č. 9784, orná pôda, výmera 574 m², register „E“, list vlastníctva č. 4709, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
71. Pozemok, parc. č. 225/1, orná pôda, výmera 54165 m², register „E“, list vlastníctva č. 4734, obec Nová
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Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 155,- eur
72. Pozemok, parc. č. 225/2, orná pôda, výmera 43 m², register „E“, list vlastníctva č. 4734, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 1,- eur
73. Pozemok, parc. č. 225/3, orná pôda, výmera 1636 m², register „E“, list vlastníctva č. 4734, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 5,- eur
74. Pozemok, parc. č. 9689, orná pôda, výmera 581 m², register „E“, list vlastníctva č. 4779, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 4,- eur
75. Pozemok, parc. č. 9719, orná pôda, výmera 463 m², register „E“, list vlastníctva č. 4780, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
76. Pozemok, parc. č. 9773/2, orná pôda, výmera 469 m², register „E“, list vlastníctva č. 4781, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
77. Pozemok, parc. č. 9682, orná pôda, výmera 634 m², register „E“, list vlastníctva č. 4782, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 4,- eur
78. Pozemok, parc. č. 9708, orná pôda, výmera 928 m², register „E“, list vlastníctva č. 4782, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 6,- eur
79. Pozemok, parc. č. 9763, orná pôda, výmera 578 m², register „E“, list vlastníctva č. 4783, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 4,- eur
80. Pozemok, parc. č. 9668, orná pôda, výmera 434 m², register „E“, list vlastníctva č. 4784, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
81. Pozemok, parc. č. 9697, orná pôda, výmera 621 m², register „E“, list vlastníctva č. 4785, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 4,- eur
82. Pozemok, parc. č. 9756, orná pôda, výmera 448 m², register „E“, list vlastníctva č. 4785, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
83. Pozemok, parc. č. 9794, orná pôda, výmera 398 m², register „E“, list vlastníctva č. 4786, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
84. Pozemok, parc. č. 176, orná pôda, výmera 313 m², register „E“, list vlastníctva č. 4856, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/336; súpisová hodnota 1,- eur
85. Pozemok, parc. č. 187, orná pôda, výmera 310 m², register „E“, list vlastníctva č. 4856, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
86. Pozemok, parc. č. 229, orná pôda, výmera 691 m², register „E“, list vlastníctva č. 4861, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota 6,- eur
87. Pozemok, parc. č. 259/1, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 48 m², register „E“, list vlastníctva č. 4861,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota
1,- eur
88. Pozemok, parc. č. 259/101, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2749 m², register „E“, list vlastníctva č.
4861, obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová
hodnota 75,- eur
89. Pozemok, parc. č. 259/103, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 6 m², register „E“, list vlastníctva č. 4861,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota
1,- eur
90. Pozemok, parc. č. 259/104, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 104 m², register „E“, list vlastníctva č. 4861,
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obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota
3,- eur
91. Pozemok, parc. č. 259/105, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 4 m², register „E“, list vlastníctva č. 4861,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota
1,- eur
92. Pozemok, parc. č. 259/106, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 14 m², register „E“, list vlastníctva č. 4861,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota
1,- eur
93. Pozemok, parc. č. 230, orná pôda, výmera 1259 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 9,- eur
94. Pozemok, parc. č. 235/1, orná pôda, výmera 186 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
95. Pozemok, parc. č. 235/2, orná pôda, výmera 1403 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 10,- eur
96. Pozemok, parc. č. 238/1, orná pôda, výmera 368 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 6,- eur
97. Pozemok, parc. č. 238/2, orná pôda, výmera 983 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 7,- eur
98. Pozemok, parc. č. 244, orná pôda, výmera 473 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
99. Pozemok, parc. č. 246, orná pôda, výmera 1236 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 9,- eur
100. Pozemok, parc. č. 249, orná pôda, výmera 2490 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 17,- eur
101. Pozemok, parc. č. 254, orná pôda, výmera 984 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 7,- eur
102. Pozemok, parc. č. 257/1, orná pôda, výmera 1029 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 7,- eur
103. Pozemok, parc. č. 258/1, trvalý trávnatý porast, výmera 814 m², register „E“, list vlastníctva č. 4866, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 2,eur
104. Pozemok, parc. č. 258/3, trvalý trávnatý porast, výmera 1255 m², register „E“, list vlastníctva č. 4868, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/3150; súpisová hodnota 5,eur
105. Pozemok, parc. č. 258/102, trvalý trávnatý porast, výmera 495 m², register „E“, list vlastníctva č. 4869, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 1,eur
106. Pozemok, parc. č. 258/103, trvalý trávnatý porast, výmera 99 m², register „E“, list vlastníctva č. 4869, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 1,eur
107. Pozemok, parc. č. 258/103, trvalý trávnatý porast, výmera 1013 m², register „E“, list vlastníctva č. 4869, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 3,eur
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108. Pozemok, parc. č. 3452, orná pôda, výmera 7642 m², register „E“, list vlastníctva č. 5480, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota 70,- eur
109. Pozemok, parc. č. 3828/301, orná pôda, výmera 91 m², register „E“, list vlastníctva č. 5546, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 1,- eur
110. Pozemok, parc. č. 3841/1, orná pôda, výmera 394 m², register „E“, list vlastníctva č. 5552, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 5/1792; súpisová hodnota 1,- eur
111. Pozemok, parc. č. 9419, orná pôda, výmera 481 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
112. Pozemok, parc. č. 9428, orná pôda, výmera 602 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
113. Pozemok, parc. č. 9434, orná pôda, výmera 650 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
114. Pozemok, parc. č. 9440, orná pôda, výmera 1367 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 2,- eur
115. Pozemok, parc. č. 9452, orná pôda, výmera 547 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
116. Pozemok, parc. č. 9458, orná pôda, výmera 795 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
117. Pozemok, parc. č. 9463, orná pôda, výmera 1330 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 2,- eur
118. Pozemok, parc. č. 9468, orná pôda, výmera 354 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
119. Pozemok, parc. č. 9472, orná pôda, výmera 895 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
120. Pozemok, parc. č. 9478, orná pôda, výmera 642 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
121. Pozemok, parc. č. 9643, orná pôda, výmera 763 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
122. Pozemok, parc. č. 9648/1, orná pôda, výmera 107 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
123. Pozemok, parc. č. 9648/2, orná pôda, výmera 44 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
124. Pozemok, parc. č. 9663, orná pôda, výmera 991 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
125. Pozemok, parc. č. 9679, orná pôda, výmera 938 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
126. Pozemok, parc. č. 9683, orná pôda, výmera 658 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
127. Pozemok, parc. č. 9696, orná pôda, výmera 415 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
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128. Pozemok, parc. č. 9700, orná pôda, výmera 296 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
129. Pozemok, parc. č. 9715, orná pôda, výmera 993 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
130. Pozemok, parc. č. 9725, orná pôda, výmera 339 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
131. Pozemok, parc. č. 9729, orná pôda, výmera 590 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
132. Pozemok, parc. č. 9742, orná pôda, výmera 617 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
133. Pozemok, parc. č. 9749, orná pôda, výmera 481 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
134. Pozemok, parc. č. 9760, orná pôda, výmera 1227 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 2,- eur
135. Pozemok, parc. č. 9766, orná pôda, výmera 672 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
136. Pozemok, parc. č. 9773/1, orná pôda, výmera 488 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
137. Pozemok, parc. č. 9787, orná pôda, výmera 1099 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 2,- eur
138. Pozemok, parc. č. 9796, orná pôda, výmera 1015 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 2,- eur
139. Pozemok, parc. č. 9473, orná pôda, výmera 921 m², register „E“, list vlastníctva č. 6411, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 5/896; súpisová hodnota 5,- eur
140. Pozemok, parc. č. 9584, orná pôda, výmera 3873 m², register „E“, list vlastníctva č. 6414, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 27,- eur
141. Pozemok, parc. č. 9615, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 368 m², register „E“, list vlastníctva č. 6418,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 5/448; súpisová hodnota
12,- eur
142. Pozemok, parc. č. 9717, orná pôda, výmera 305 m², register „E“, list vlastníctva č. 6418, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 5/448; súpisová hodnota 3,- eur
143. Pozemok, parc. č. 9616, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 748 m², register „E“, list vlastníctva č. 6419,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota
3,- eur
144. Pozemok, parc. č. 9619, orná pôda, výmera 2035 m², register „E“, list vlastníctva č. 6421, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 14,- eur
145. Pozemok, parc. č. 9624/1, orná pôda, výmera 1249 m², register „E“, list vlastníctva č. 6422, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 9,- eur
146. Pozemok, parc. č. 9624/2, orná pôda, výmera 550 m², register „E“, list vlastníctva č. 6422, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 4,- eur
147. Pozemok, parc. č. 9625, orná pôda, výmera 2106 m², register „E“, list vlastníctva č. 6423, obec Nová
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Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 14,- eur
148. Pozemok, parc. č. 9628, orná pôda, výmera 492 m², register „E“, list vlastníctva č. 6424, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
149. Pozemok, parc. č. 9673, orná pôda, výmera 496 m², register „E“, list vlastníctva č. 6424, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
150. Pozemok, parc. č. 9633, záhrada, výmera 446 m², register „E“, list vlastníctva č. 6426, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 6,- eur
151. Pozemok, parc. č. 9644, trvalý trávnatý porast, výmera 101 m², register „E“, list vlastníctva č. 6427, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/1344; súpisová hodnota 1,eur
152. Pozemok, parc. č. 9647/2, orná pôda, výmera 110 m², register „E“, list vlastníctva č. 6428, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
153. Pozemok, parc. č. 9656, orná pôda, výmera 647 m², register „E“, list vlastníctva č. 6429, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 4,- eur
154. Pozemok, parc. č. 9718, orná pôda, výmera 290 m², register „E“, list vlastníctva č. 6431, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/112; súpisová hodnota 3,- eur
155. Pozemok, parc. č. 9798, orná pôda, výmera 121862 m², register „E“, list vlastníctva č. 7069, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1721/665280; súpisová hodnota 315,eur
156. Pozemok, parc. č. 9631, trvalý trávnatý porast, výmera 697 m², register „E“, list vlastníctva č. 7071, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1721/665280; súpisová hodnota
2,- eur
157. Pozemok, parc. č. 259/102, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 145 m², register „E“, list vlastníctva č.
7135, obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová
hodnota 4,- eur
158. Pozemok, parc. č. 258/101, trvalý trávnatý porast, výmera 6372 m², register „E“, list vlastníctva č. 7157, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 18,eur
159. Pozemok, parc. č. 8650/1, trvalý trávnatý porast, výmera 1020 m², register „C“, list vlastníctva č. 7216, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota 9,eur
160. Pozemok, parc. č. 8651, trvalý trávnatý porast, výmera 136 m², register „C“, list vlastníctva č. 7216, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota 1,eur
161. Pozemok, parc. č. 8652, trvalý trávnatý porast, výmera 258 m², register „C“, list vlastníctva č. 7217, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 1,eur
162. Pozemok, parc. č. 9574/2, trvalý trávnatý porast, výmera 9580 m², register „E“, list vlastníctva č. 7348, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 27,eur

Správca zároveň dáva na vedomie veriteľom dlžníka, že na základe § 167p, ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o
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takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady“.

JUDr. Václav Sosna
správca

K014357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Beblavá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. M. Corvina 1032/45, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.9.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/386/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/386/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 36OdK/386/2020 zo dňa 11.1.2021 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka Silvia Beblavá, nar. 7.9.1978, bytom 932 01 Veľký Meder, Sídl. M. Corvina 1032/45. Okresný súd
Trnava ďalej uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú
vylúčené z uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Václava Sosnu, so sídlom
kancelárie: Námestie slobody č. 2, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 10/2021 dňa 18.1.2021.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Silvia Beblavá, nar. 7.9.1978, bytom 932 01 Veľký Meder, Sídl. M.
Corvina 1032/45, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Václav Sosna
správca konkurznej podstaty

K014358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slaninková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 819/103, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1969
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
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Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/460/2020 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/460/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k. s., správca dlžníka: Eva Slaninková, nar.: 05.05.1969, bytom: Moyzesova 819/103, 017 01 Považská
Bystrica (ďalej len „Dlžník“) zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Správca týmto podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
SKKS, k.s., správca

K014359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Heráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámska 261 / 12, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/750/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/750/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, zo
súčinností poskytnutých tretími osobami predchádzajúcemu správcovi, ako aj z vlastných zistení.
Nakoľko nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok dlžníka, správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v ust. §167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Z tohto dôvodu v súlade s ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka, Katarína Heráková, nar. 07.07.1985, trvale bytom
Podzámska 261/12, 916 21 Čachtice, sa končí.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka, Katarína Heráková, nar. 07.07.1985, trvale bytom Podzámska
261/12, 916 21 Čachtice, zrušuje.

K014360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hnilková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petra Jilemnického 838 / 17, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1972
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/67/2017 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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38OdK/67/2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu
S1657 ako správca Mgr. Lenka Hnilková, nar.: 20.06.1972, trvale bytom Jilemnického 838/17, 018 51 Nová
Dubnica (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 38OdK/67/2017 týmto s poukazom na § 167u ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) oznamujem zámer zostaviť rozvrh
výťažku.
Podľa § 167l ods. 1 prvá veta ZoKR: Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K014361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 101, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.1.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/372/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/372/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Peter Herák nar. 4.1.1960 trvale bytom Turá Lúka 101, 907 01 Myjava
týmto oznamuje, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku, ktorý bol zverejnený v OV č. 202/2020 a OV 50/2021 a to
vyplatením prislúchajúcej pomernej časti pohľadávok veriteľov a pohľadávok proti podstate v zmysle ustanovenia
§ 167u .ods.2 ZKR.
Správca splnil rozvrh výťažku. Na základe tejto skutočnosti podľa § 167v ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“/
správca oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Peter Herák nar. 4.1.1960 trvale bytom Turá Lúka 101, 907 01
Myjava pod sp.zn. 22OdK/372/2018 sa končí.
V zmysle § 167v ods.4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b
ods.1, § 167c ods.2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonoch vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K014362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OIL ONE, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 260 774
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/17/2019 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/17/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu S1670 správca úpadcu
OIL ONE, a. s., so sídlom: Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 50 260 774, oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam
pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do oddelenej podstaty, a to konkrétne:
·

motorového vozidla značky Mercedes Benz C 220 Bluetec 204/R00RP0/NZAAB521, EČ: TN527EP, VIN:
WDD2050041F005306, ktorý bol speňažený v online aukcii za sumu vo výške 13.333,- EUR;

zabezpečeného veriteľa:
·
·

ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35 704 713, so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zapísanému
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1220/B;
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, so sídlom: K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín (ďalej len
„Zabezpečený veriteľ“).

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

Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Marek Piršel, správca

K014363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kútna Alena, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Kukučína 325/43, 020 01 Dolné Kočkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/156/2017/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/156/2017
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca:
Ing. Katarína Štrbáňová
Dvory 1932
Púchov 020 01
Dlžník:
Ing. Alena Kútna
trvale bytom M. Kukučína 325/43
020 01 Dolné Kočkovce
Súpisová zložka majetku č. zápisu 30.
STABILITA d.d.s.,a.s.
Bačíková 5
Košice 041 48
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK7020000284
Označenie :

36718556
2022311852

Iná majetková hodnota

Právny dôvod vzniku: Výplata doplnkového starobného dôchodku zmluva č. 200104167
Súpisová hodnota peňažnej pohľadávky doplnkového starobného dôchodku: 199,82,- €
Právny dôvod zapísania majetku: §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Deň zápisu: 16.03.2021

V Púchove, dňa 22.03.2021
Ing. Katarína Štrbáňová – správca

K014364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švalecová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Paulého 324/106, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/251/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/251/2020
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

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA
JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín (ďalej len „správca“), správca
konkurznej podstaty dlžníka: Švalecová Monika, J. Paulého 324/106, 971 01 Prievidza, Slovensko (ďalej len
„dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku
úpadcu podliehajúceho konkurzu.
Správca v tomto ponukovom konaní speňažuje nehnuteľné veci vo vlastníctve / podielovom spoluvlastníctve
dlžníka.
I. Predmet predaja:
Vlastnícke právo / spoluvlastnícky podiel dlžníka k nasledovným nehnuteľnostiam:
1. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1023 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Kocurany, katastrálne územie Kocurany:
Pozemky:
Parcelné číslo
1556

Výmera v m²
46347

Druh pozemku
Lesný pozemok

Spoluvlastnícky podiel
9/46347

2. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1034 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Kocurany, katastrálne územie Kocurany:
Pozemky:
Parcelné číslo
1204

Výmera v m²
42815

Druh pozemku
Lesný pozemok

Spoluvlastnícky podiel
34/42815

3. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1035 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Kocurany, katastrálne územie Kocurany:
Pozemky:
Parcelné číslo
803

Výmera v m²
26126

Druh pozemku
Lesný pozemok

Spoluvlastnícky podiel
24/26126

4. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1037 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Kocurany, katastrálne územie Kocurany:
Pozemky:
Parcelné číslo
1509

Výmera v m²
178922

Druh pozemku
Lesný pozemok

Spoluvlastnícky podiel
2042/178329

5. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1151 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Kocurany, katastrálne územie Kocurany:
Pozemky:
Parcelné číslo
807

Výmera v m²
1902

Druh pozemku
Trvalý trávny porast

Spoluvlastnícky podiel
1/1

6. nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1276 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Kocurany, katastrálne územie Kocurany:
Pozemky:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcelné číslo
1202

Výmera v m²
13487
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Druh pozemku
Lesný pozemok
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Spoluvlastnícky podiel
17/13488

(ďalej spolu aj ako „Predmet speňaženia“)
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v písomnej
forme v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Monika Švalecová – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: JUDr. Juraj Macík, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb,
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia,
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia,
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu,
5. Doklad o zaplatení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu,
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu,
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
8. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať,
9. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené vykonaním
zmien v evidencii vedenej na príslušnej správe katastra,
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v uvedených podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na
rovnaký predmet ponukového konania; v opačnom prípade správca nebude prihliadať na žiadnu z viacerých
ponúk toho istého záujemcu.
III. Lehota na doručenie ponúk
Lehota na doručenie ponúk je 20 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný.
Bezodkladne po vyhodnotení ponúk správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké peňažné plnenie, rozhodne žreb správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu uhradená.
Zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu, je potrebné v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny zložiť na bankový
účet správcu č. IBAN: SK18 8330 0000 0026 0175 4333, VS: 011, Poznámka: „PK Monika Švalecová“, v lehote
na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o Predmete speňaženia nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
VI. Zmluvná pokuta
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom kúpnu
zmluvu, správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
JUDr. Juraj Macík, správca

K014365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B2K s.r.o. (STAWAL s.r.o.)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnianska 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 333 247
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/45/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/45/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: B2K (STAWAL)
s.r.o., so sídlom Brnianska 6, 911 01 Trenčín, IČO: 36 33 247, sp. zn. 38K/45/2015 (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: SR - Krajský súd v Bratislave
Sídlo: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759

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

213,79 eur
1
neuplatnené
14/S
15.03.2021

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

78

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

V Bratislave, dňa 22.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K014366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čičmanec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liešťany 21, 972 27 Liešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/144/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/144/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA
JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Jozef Čičmanec, nar. 08.09.1967, trvale bytom 972 27 Liešťany 21 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade
s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho
konkurzu.
Správca v tomto ponukovom konaní speňažuje nehnuteľné veci vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
1)
Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1785 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Stavby:
Por. č.
1.

Súpisné číslo
21

Na parcele číslo
825/4

Popis stavby
Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel
1/2

(ďalej ako „Predmet speňaženia 1“)
2)
Súbor majetku:
Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1750 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Pozemky:
Por. č.
1.

Register
C

Parcelné číslo
1650

Výmera v m²
10434

Druh pozemku
Lesný pozemok

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
105/94500

Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1749 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
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Pozemky:
Por. č.
1.
2.
3.

Register
C
C
C

Parcelné číslo
1648/2
1649
1653

Výmera v m²
313066
373717
29795

Druh pozemku
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
105/94500
105/94500
105/94500

Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 120 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres Prievidza,
obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Pozemky:
Por. č.
1.

Register
C

Parcelné číslo
1474

Výmera v m²
4942

Druh pozemku
Lesný pozemok

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
5/1440

Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 106 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres Prievidza,
obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Pozemky:
Por. č.
1.

Register
C

Parcelné číslo
524

Výmera v m²
1604

Druh pozemku
Trvalý trávny porast

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
5/1440

Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 105 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres Prievidza,
obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Pozemky:
Por. č.
1.

Register
C

Parcelné číslo
1475

Výmera v m²
18272

Druh pozemku
Lesný pozemok

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
5/1440

Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 112 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres Prievidza,
obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Pozemky:
Por. č.
1.

Register
C

Parcelné číslo
1471

Výmera v m²
6028

Druh pozemku
Lesný pozemok

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
5/1440

Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 895 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres Prievidza,
obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Pozemky:
Por. č.
1.

Register
C

Parcelné číslo
602

Výmera v m²
319

Druh pozemku
Orná pôda

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
1/24

Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1356 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Pozemky:
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Register
E
E
E
E
E
E
E

Parcelné číslo
189
333
439/1
509
526/1
526/2
526/3

Výmera v m²
76
68
53
1068
2514
227
504

Druh pozemku
Záhrada
Záhrada
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Vodná plocha
Orná pôda

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
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1/12
1/12

Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1369 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Pozemky:
Por. č.
1.

Register
E

Parcelné číslo
1397

Výmera v m²
248

Druh pozemku
Trvalý trávny porast

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
1/24

Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 440 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres Prievidza,
obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Pozemky:
Por. č.
1.

Register
C

Parcelné číslo
340

Výmera v m²
104

Druh pozemku
Záhrada

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
1/12

Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1620 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Čavoj, katastrálne územie Čavoj:
Pozemky:
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parcelné číslo
1610/11
1610/12
1610/13
1610/11
1610/12
1610/13

Výmera v m²
302
302
302
302
302
302

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Spoluvlastnícky podiel
1/3
1/3
1/3
1/9
1/9
1/9

Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 300 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres Prievidza,
obec Čavoj, katastrálne územie Čavoj:
Pozemky:
Por. č.
1.
2.
3.
4.

Parcelné číslo
2645
2645
2932
2932

Výmera v m²
5625
5625
1365
1365

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

Spoluvlastnícky podiel
1/84
1/252
1/84
1/252

Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1435 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Čavoj, katastrálne územie Čavoj:
Pozemky:
Por. č.
1.
2.

Parcelné číslo
1605
1605

Výmera v m²
1238
1238

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda

Spoluvlastnícky podiel
1/28
1/84

(ďalej ako „Predmet speňaženia 2“)
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v písomnej
forme v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Jozef Čičmanec – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: JUDr. Juraj Macík, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

81

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb,
2. Označenie predmetu kúpy – konkrétneho predmetu speňaženia alebo všetkých predmetov speňaženia,
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie predmetu speňaženia (v prípade záujmu o viaceré predmety
speňaženia musí byť kúpna cena uvedená samostatne pre jednotlivé predmety speňaženia a musí byť
samostatne zaplatená záloha na kúpnu cenu),
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu,
5. Doklad o zaplatení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu,
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu,
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
8. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať,
9. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ predmetu(ov) speňaženia
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu(ov) speňaženia, ako aj všetky náklady spojené vykonaním
zmien v evidencii vedenej na príslušnej správe katastra,
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v uvedených podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na
rovnaký predmet ponukového konania; v opačnom prípade správca nebude prihliadať na žiadnu z viacerých
ponúk toho istého záujemcu.
III. Lehota na doručenie ponúk
Lehota na doručenie ponúk je 20 kalendárnych dní od zverejnenia tejto zmeny znenia oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, t. j. zverejnením tohto oznámenia začína plynúť nová lehota.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný.
Bezodkladne po vyhodnotení ponúk správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou za konkrétny
predmet kúpy v súlade s podmienkami tohto ponukového konania.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké peňažné plnenie, rozhodne žreb správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu uhradená.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu, je potrebné v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny zložiť na bankový
účet správcu č. IBAN: SK18 8330 0000 0026 0175 4333, VS: 007, Poznámka: „VPK Jozef Čičmanec 1“ pre
Predmet speňažovania 1, „VPK Jozef Čičmanec 2“ pre Predmet speňažovania 2, v lehote na predkladanie
ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
VI. Zmluvná pokuta
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom kúpnu
zmluvu, správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
JUDr. Juraj Macík, správca

K014367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Fridrich Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Tubu 26, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/281/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/281/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka - Fridrich Kovács, nar.: 18.08.1957, bytom Mesto Komárno
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27OdK/281/2020 týmto vyhlasuje:
II. Kolo ponukového konania
v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec – motorové vozidlo, zapísané pod p. č. 1
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ
súpisovej
položky
majetku

1

ŠKODA FABIA 6Y SEAWYX01FM5/-/- s
EČ:
KN473CN,
VIN:
Hnuteľná vec
TMBPW16Y533646654, druh vozidla motorové
1
osobné vozidlo, farba: čierna metalíza, druh
vozidlo
karosérie: AB hatchback 5dv., stav - v
premávke

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Súpisová
Podielové
hodnota
spoluvlastníctvo
majetku

Poznámka

1/1

§167i ods. 1 ZKR majetok v dlžníkovom
bezpodielovom
spoluvlastníctve
manželov

1 500,00 €

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
0915 426 843.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „FK
predaj – neotvárať –Hnuteľná vec“ na adresu Mgr. Barbora Gašparovičová, Štúrova 22, 949 01 Nitra.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK73 0900 0000 0051 7131 1965 vedený v SLSP, a.s..
Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „FK - Hnutelna vec “.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Mgr. Barbora Gašparovičová/ správca

K014368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervín Janszó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá nad Hronom 156, 943 65 Malá nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1968
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/253/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/253/2018
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.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Ervín Janszó, nar. 18.03.1968, bytom Malá nad Hronom č. 156, 943 65 Malá
nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Ervín Janszó, so sídlom Malá nad Hronom č. 156, 943 65
Malá nad Hronom, IČO: 46 325 107, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ervín Janszó, nar. 18.03.1968, bytom Malá nad Hronom
č. 156, 943 65 Malá nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Ervín Janszó, so sídlom Malá nad
Hronom č. 156, 943 65 Malá nad Hronom, IČO: 46 325 107, zrušuje.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aeolus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 449 069
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok:
Prihláška pohľadávky zo dňa 19.03.2021, veriteľ: Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená suma: 379,28 EUR.

K014370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sádovská Otília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farná 693, 935 66 Farná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/17/2021 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/17/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Otília Sádovská, nar. 08.06.1964, bytom Farná 693,
935 66 Farná, 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 zverejnením v Obchodnom vestníku č. 42/2021
zo dňa 03.03.2021 vyhlásil I. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 28/2021 zo dňa 11.02.2021 pod por. č. 1 až 14. Majetok sa
predával ako súbor nehnuteľných vecí.
V lehote stanovenej v podmienkach ponukového konania bola správcovi doručená 1 ponuka od nasledujúceho
záujemcu:
1. Ing. Michal Kopecký, ktorý ponúkol za speňažovaný súbor majetku kúpnu cenu vo výške 411,- EUR.
V zmysle § 167p ods. 1 ZoKR správca vyhodnocuje ponukové konanie nasledovne:
Víťazom ponukového konania je Ing. Michal Kopecký. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí
kúpnu zmluvu, ak si žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
riadne a včas.
POUČENIE:
§ 167r ZoKR: Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa v tom prípade nepoužijú.
(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.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(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.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K014371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ciroková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Okánika 590/4, 949 01 Nitra - Chrenová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/276/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/276/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tatiana Ciroková, nar. 04.07.1964, bytom Ľudovíta
Okánika 590/4, 949 01 Nitra – Chrenová, 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
zverejnením v Obchodnom vestníku č. 42/2021 zo dňa 03.03.2021 vyhlásil I. kolo ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 235/2020 zo dňa
07.12.2020 pod por. č. 1 až 11. Majetok sa predával ako súbor nehnuteľných vecí.
V lehote stanovenej v podmienkach ponukového konania bolo správcovi doručených 5 ponúk od nasledujúcich
záujemcov:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Michal Kopecký, ktorý ponúkol za speňažovaný súbor majetku kúpnu cenu vo výške 411,- EUR,
JUDr. Filip Gaľa, ktorý ponúkol za speňažovaný súbor majetku kúpnu cenu vo výške 175,14 EUR,
Norbert Cintula, ktorý ponúkol za speňažovaný súbor majetku kúpnu cenu vo výške 2 700,- EUR,
Bitch from Hell s.r.o., ktorý ponúkol za speňažovaný súbor majetku kúpnu cenu vo výške 313,- EUR,
Ing. Ladislav Zimerman, ktorý ponúkol za speňažovaný súbor majetku kúpnu cenu vo výške 227,- EUR.

V zmysle § 167p ods. 1 ZoKR správca vyhodnocuje ponukové konanie nasledovne:
Víťazom ponukového konania je Norbert Cintula. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu
zmluvu, ak si žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty riadne
a včas.
POUČENIE:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§ 167r ZoKR: Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(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.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(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.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K014372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prekop Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vráble 160, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/293/2020 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/293/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca z dôvodu chyby v písaní opravuje v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku
10.3.2021 pod č. 47/2021, K011945, súpisovú hodnotu majetku dlžníka, Jarslava Prekopa, nar. 18.2.1962, Vráble
160, 852 01 Vráble - Dyčka:
Typ
majetku

Stavba

Podstata

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov
4-bytová jednotka so súpis. č. 160, postavená na
pozemku parc. č. 666/28, spoluvlastnícky podiel
1/28, evidovaná na liste vlastníctva č. 797, okres
Nitra, obec Vráble, katastrálne územie Dyčka.

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

4500.00

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

K014373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magyarová Anita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bíňa 30, 943 56 Bíňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
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Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/17/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/17/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

Kupujúci zašle správcovi návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva znáša kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.

JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 22.3.2021

K014374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 167 754
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/11/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie správcu podľa § 96 ods. 2 ZKR
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca úpadcu STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii, so sídlom 949 01 Nitra, IČO:
00 167 754, č.k. 29K/11/2019, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Mesto Nitra,
IČO: 00 308 307, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra a zámer zostaviť rozvrh oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Mesto Nitra, IČO: 00 308 307, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.
Podľa § 96 ods. 3 ZKR „Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti všeobecnej podstate a oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada“.
Podľa § 96 ods. 4 ZKR „Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom“.
Podľa § 96 ods. 6 ZKR „Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní
od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil
poradie pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto
lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné
odvolanie“.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
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K014375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csemezová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská cesta 1454/60, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/290/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/290/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Popis

Súpisné Názov
číslo
katastrálneho
územia
Byt č. 7, vchod: 60, 1454
Štúrovo
1.p.,ulica
Nánanská
cesta, Štúrovo, 943 01,
SR

Číslo
parcely

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

746/1

1/1

Podiel na spoločných Číslo
listu Súpisová
častiach, zariadeniach a vlastníctva
hodnota
na príslušenstve
1 / 10
4621
46.500,-€

K014376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Klimák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolta 120, 941 33 Kolta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/145/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/145/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová
správca S 1525,
sídlo 940 01 Nové Zámky, L. Kassáka č. 8
mob.: 0948 097 397, e-mail: szaboova.spravca@gmail.com
dlžník: Ľubomír Klimák, nar. 09.7.1960, bytom 941 33 Kolta 120
č.k.: 31OdK/145/2019
sp.zn.: 31OdK/145/2019 S 1525

Vyhodnotenie III. kola dražby vyhláseného v obchodnom vestníku

č. 201/2020 dňa
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19.10.2020

1.
Dňa 19.10.2020 bolo v OV č. 201/2020 uverejnené III. kolo dražby na odpredaj majetku dlžníka, ktorý je
zaradený do konkurznej podstaty a to v rozsahu nehnuteľných vecí nasledovne:
a. Stavba rodinný dom súp.č120, vedené na LV č.124 pre k.ú. Kolta. RD je umiestnený na pozemku
parc.č.822/19, parc.reg. „C-KN“ , právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 120 nie je evidovaný na
liste vlastníctva, stavba – rodinný dom je evidovaná na LV č. 124 pre kú. Kolta, spoluvlastnícky podiel
5/12 k celku.
b. pozemok parc.č.822/38, parc.reg. „C-KN“ o výmere 1037m2, označené na LV ako záhrada, evidované
na LV č. 105 pre kú. Kolta, spoluvlastnícky podiel 3/16 k celku, výmera pozemku pripadajúca na
spoluvlastnícky podiel je 194,44m2
2. Na základe podmienok III. Kola dražby bola v lehote určenej správcom zložená 1 dražobná zábezpeka na
správcovský účet
3. Dňa 20.11.2020 sa v kancelárii správcu za účasti notára Mgr. Peter Danczi, konala dražba nehnuteľného
majetku– III.kolo, so začiatkom o 9,00hod. Dražby sa zúčastnil jeden záujemca.
4. Po otvorení dobrovoľnej dražby licitátor vyzval účastníka dražby na podanie ponuky aspoň vo výške
najnižšieho podania 10.000€, slovom: desaťtisíc EUR. Prítomný účastník podanie v tejto výške ani na tri výzvy
licitátora neurobil a licitátor následne uviedol, že je oprávnený znížiť výšku najnižšieho podania na 90%
pôvodného najnižšieho podania a tak výšku najnižšieho podania znížil na sumu 9000 eur, slovom: deväťtisíc EUR
. Prítomný účastník podanie v tejto výške ani na tri výzvy licitátora neurobili a licitátor následne uviedol, že je
oprávnený znížiť výšku najnižšieho podania na 8000 eur, slovom: osemtisíc EUR . Prítomný účastník podanie
v tejto výške ani na tri výzvy licitátora neurobili a licitátor následne uviedol, že je oprávnený znížiť výšku
najnižšieho podania na 75% pôvodného najnižšieho podania a znížil tak výšku najnižšieho podania na sumu
7500 eur, slovom: sedemtisícpäťsto EUR. Prítomný účastník na výzvu urobil podanie v tejto výške: 7500€,
slovom: sedemtisícpäťsto EUR a licitátor mu udelil príklep, keďže sa dražby nezúčastnil žiaden iný účastník.
Cena dosiahnutá vydražením je: 7500€, slovom: sedemtisícpäťsto EUR.
Vydražiteľom je účastník dražby s dražobným č. 1: EKSO s.r.o., IČO 44 119 054, so sídlom Svätoplukova 4388/1,
940 02 Nové Zámky, v mene ktorej koná konateľ : Ing. Róbert Konček, rod. Konček
Dňa 02.12.2020 uhradil vydražiteľ na správcovský účet doplatok sumy dosiahnutej vydražením a to sumu 6500,-€,
slovom: šesťtisícpäťsto Eur.
5. O priebehu dražby bola Mgr. Petrom Danczim, notárom so sídlom v Nových Zámkoch, spísaná notárska
zápisnica N929/2020 NZ 39111/2020 NCRlS 39707/2020 zo dňa 20.11.2020, ktorá je k nahliadnutiu v kancelárii
správcu.

V Nových Zámkoch dňa 23.11.2020

--------------------------------------------JUDr. Zuzana Szabóová, správca
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K014377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simonics Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1400 / 7, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1972
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/14/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/14/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, správca úpadcu Ján Simonics, nar.
14.02.1972, trvale bytom Poľná 1400/7, 946 51 Nesvady, sp. zn.: 23OdK/14/2020, týmto 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, oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku. Súčasne uvádza, že neeviduje žiadne spory,
ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.

K014378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strehovská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
94501 Komárno, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/8/2021 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/8/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Strehovská, nar. 21.05.1960, bytom Mesto
Komárno, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), zverejňuje súpis majetku patriaceho
do všeobecnej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc z údajov uvedených
dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a z vyjadrení dlžníka zo dňa 23.02.2021, som zistila, že dlžník
je vlastníkom majetku, ktorý som ako správca zapísala do súpisu všeobecnej podstaty v súlade s §167h ZoKR,
nasledovne:
Por. č. súpisovej
zložky v
Druh
súpise
majetku majetku
všeob. podstaty

1
(súbor majetku)

Názov
katastrálneho
územia

Výmera
[m2]

Okres

Číslo listu Číslo
vlastníctva parcely

Orná pôda

4381

Komárno Búč

1212

Orná pôda

3082

Komárno Búč

1212

Trvalý trávny
1988
porast

Komárno Búč

1212

Orná pôda

3600

Komárno Búč

1212

Orná pôda

2561

Komárno Búč

1213

1443/56
(parcela
reg. „E“)
4691/5
(parcela
reg. „E“)
4692/22
(parcela
reg. „E“)
4692/23
(parcela
reg. „E“)
1509/2
(parcela
reg. „E“)

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
dlžníka
hodnota
1/8
(t.j. 547,63 m2)
1/8
(t.j. 385,25 m2)
1160,- €
1/8
(t.j. 248.5 m2)
1/8
(t.j. 450 m2)
1/4
(t.j. 640,25 m2)
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2
(súbor majetku)

3
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Orná pôda

3902

Komárno Búč

1213

Vinica

252

Komárno Búč

1213

Vinica

295

Komárno Búč

1213

Vinica

762

Komárno Búč

1213

Orná pôda

727

Komárno Búč

1214

Deň vydania: 25.03.2021

1518
(parcela
reg. „E“)
3316
(parcela
reg. „E“)
3371
(parcela
reg. „E“)
4019
(parcela
reg. „E“)
3372
(parcela
reg. „E“)

1/4
(t.j. 975,50 m2)
1/4
(t.j. 63 m2)

2930,- €

1/4
(t.j. 73,75 m2)
1/4
(t.j. 190,50 m2)
3/32
(t.j. 68,16 m2)

55,- €

Vyhotovené v Nových Zámkoch dňa 22.03.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K014379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hatala Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 237, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1974
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/221/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/221/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Ulica
Mlynské nivy

číslo
44/a

Obec
Bratislava

Prihlásená suma – Celková suma
510,80 Eur

SKP, k.s., správca Karol Hatala

K014380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Mastiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 89, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1973
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/8/2021 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/8/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

93

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

Správca dlžníka: Boris Mastiš, nar. 11.05.1973, bytom Veterná 89, 946 13 Okoličná na Ostrove, sp. zn.:
23OdK/8/2021, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje, že ku dňu
povinnosti spísať majetok, nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstate
zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K014381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Mastiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 89, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1973
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/8/2021 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/8/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka Boris Mastiš, nar. 11.05.1973, bytom Veterná 89, 946 13
Okoličná na Ostrove, sp. zn.: 23OdK/8/2021 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §
166i ZKR nezistil žiadny majetok. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K014382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubiš Zsolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľský Sokolec 95, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Majerčík
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/12/2021 S2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/12/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Majerčík, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zsolt Gubiš, nar. 09.03.1970, bytom Ipeľský Sokolec
95, 935 75 Ipeľský Sokolec, v súlade s § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) v spojení s § 167p ods. 1 ZoKR zverejnil v Obchodnom vestníku č.
44/2021 zo dňa 05.03.2021 podmienky I. kola ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného
do súpisu ako súpisová zložka majetku č. 4, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 41/2021 zo dňa
02.03.2021.
V lehote stanovenej v podmienkach ponukového konania bola správcovi doručená nasledujúca ponuka:
Ponuka č. 1
·
·

označenie záujemcu: Slovak Estate s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50 050 907,
ponúkaná kúpna cena: 176,- EUR.

Správca konštatuje, že Ponuka č. 1 obsahuje všetky podstatné náležitosti podľa podmienok ponukového konania.
V zmysle § 167p ods. 1 ZoKR správca vyhodnocuje ponukové konanie nasledovne:
Ponuka č. 1 je víťazná. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu, ak si žiadna
z oprávnených osôb neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty riadne a včas v súlade s §
167r ZoKR.

Poučenie podľa § 167r ZoKR:
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(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.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(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. Marek Majerčík, správca
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K014383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stavebná firma LAUKO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabajská 23, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 540 684
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2016 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca v konkurznom konaní úpadcu Stavebná firma LAUKO, s.r.o.,
„v konkurze“, so sídlom Cabajská 23, 949 01 Nitra, IČO: 36 540 684, vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.
zn.: 32K/10/2016 ponúka na predaj v ponukovom konaní majetok úpadcu – peňažné pohľadávky z obchodného
styku voči dlžníkovi EURECS & PARTNERS, a.s., v konkurze, so sídlom Námestie 1.mája č. 3, 811 06 Bratislava,
IČO: 35 869 101 v celkovej nominálnej výške 552.148,74 EUR, ktorých špecifikácia je uvedená v súpise majetku
všeobecnej podstaty úpadcu zverejnenom v obchodnom vestníku č. 182/2016 zo dňa 22.09.2016 a v obchodnom
vestníku č. 244/2017 zo dňa 22.12.2017 v súpisovej hodnote spolu 165.644,62 EUR.
Podmienky ponukového konania:
Vyššie uvedený majetok všeobecnej podstaty sa predáva ako súbor pohľadávok, záujemca musí odkúpiť všetky
pohľadávky súčasne a to formou zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej so správcom.
Záujemcovia o kúpu vyššie uvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy do 12.4.2021 na adresu : Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, Radlinského 5, P.O.BOX 27C, 949 01 Nitra, a to
v zapečatenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 32K/10/2016 – NEOTVÁRAŤ !“.
Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku, v opačnom prípade sa na ne nebude prihliadať. Ponuka musí
obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku navrhnutej odplaty.
Otváranie obálok s ponukami záujemcov sa uskutoční v prítomnosti príslušného orgánu do piatich dní od
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, o čom bude spísaná zápisnica.
Ponuka záujemcu nesmie byť neprimeraná, pričom neprimeranosť ponuky posúdi príslušný orgán (zástupca
veriteľov) spoločne so správcom.
V prípade odsúhlasenia ponuky musí byť ponúknutá finančná odplata zaplatená najneskôr v deň podpisu zmluvy
o postúpení pohľadávok, ktorú správca s víťazom ponukového konania uzatvorí do 10 dní od vyhodnotenia
ponukového konania.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zábezpeky vo výške 1.000,00 EUR (slovom jedentisíc euro)
na účet správcu IBAN: SK65 1100 0000 0029 3902 8427 pod VS: 32102016 najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie je možné získať cez kontaktný mail : zdychavsky.skp@gmail.com.

K014384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Oravou 1, 027 55 Dlhá nad Oravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/194/2020 S1304
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Okresný súd Žilina
2OdK/194/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Vladimír Mikuláš, nar. 03.11.1961, bytom: 027 55 Dlhá nad Oravou v súlade
s ust. §167n ods. 1 a §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamuje
vyhlásenie II. kola ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku zverejneného v súpise majetku
všeobecnej podstaty [OV11/2021 zo dňa 19.01.2021] a to:
LV 1260
Štát: SR, Okres: Dolný Kubín, Obec: Dlhá nad Oravou k.ú.: Dlhá nad Oravou
Stavba
Súpisné číslo: Popis stavby
Spoluvlastnícky podiel
Súpisová hodnota v EUR
605
Hospodárska budova postavená na parc. č. 593/6 a 593/7 1/4
200,00
Právny dôvod Majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu [§167h ods. 1 ZKR] Majetok je v dlžníkovom BSM, pričom pre
zápisu:
zápis do konkurznej podstaty sa uplatňuje postup podľa [§167i ods. 1]
Právny vzťah k pozemku parc. č. 593/6 pod stavbou č. 605 je evidovaný na LV 1159, právny vzťah k pozemku parc. č. 593/7
Poznámka:
pod stavbou č. 605 je evidovaný na LV 1088. Technicky ide o stavbu v ktorej sú umiestnené 4 pivničné/skladové priestory.

Záväzná ponuka:
Záujemcovia svoje písomné ponuky predložia (poštou alebo osobne) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa
uverejnenia ponukového konania (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
jeho zverejnení v Obchodnom vestníku) na adresu kancelárie správcu: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7,
034 01 Ružomberok v zalepenej obálke s označením: „Ponuka - 2OdK/194/2020/S1304 – neotvárať“.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

meno a priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rč., resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu,
špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem,
výšku ponúknutej kúpnej ceny za predmet speňažovania,
číslo bankového účtu záujemcu,
kontaktný email, alebo tel. číslo

Účet správcu:
Banka: FIO banka, a.s., č. ú. IBAN: SK05 8330 0000 0021 0156 9799
Do správy pre prijímateľa záujemca uvedie „2OdK/194/2020/S1304 – II záloha“.
Ostatné podmienky ponukového konania a dôležité informácie:
·
·
·
·
·

Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, neúplné ponuky ako aj ponuky, ktoré nebudú obsahovať
požadované náležitosti uvedené v tomto oznámení, alebo záujemcom ponúknutá kúpna cena bude
nižšia ako 50% zo súpisovej hodnoty ponúkaného majetku,
Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu,
Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný a táto je neodvolateľná,
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom
na účet správcu,
Ponúkaný majetok sa speňažuje v takom stave ako stojí a leží, pričom všetky náklady súvisiace
s prevodom vlastníckeho práva /správne poplatky/ hradí kupujúci.

Vypratanie veci:
V zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
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Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty:
Správca upozorňuje záujemcov na zákonné právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
v súlade s ust. § 167r ZKR. V prípade, ak oprávnená osoba využije toto právo a vykúpi predmet ponukového
konania, úspešnému záujemcovi bude záloha na kúpnu cenu vrátená najneskôr do 15 dní od skončenia
ponukového konania.
JUDr. Radovan Birka, správca

K014385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Flajs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oškerda 100, 023 32 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/164/2020 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/164/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

Súpisová Typ
Podstata
zložka č. majetku

1

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

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

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

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

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

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

Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať buď prednostne:

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

Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Súčet súpisových hodnôt zložiek
majetku tvoriacich Predmet speňažovania je 1.000,00 EUR (slovom jedentisíc Eur). Minimálna výška ponuky, s
ktorou sa môžu záujemcovia uchádzať o kúpu Predmetu speňažovania je stanovená na 500,00 EUR
(slovom päťsto Eur).

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

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

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

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

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

Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, ktorý správca
stanovuje ako pätnásty (15.) deň po zverejnení ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa
spravuje § 199 ods. 9 ZKR).

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

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K014386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytča 1, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/172/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/172/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VEC: Vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu
JUDr. Mária Hanuliaková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Blažek, nar. 05.08.1979, trvale bytom
Mesto Bytča, 014 01 Bytča, týmto podľa ustanovenia § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že vylučuje doleuvedené súpisové zložky majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka
zapísané pod č. 1. - 2., nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového
konania, a teda prestal podliehať konkurzu:
1. Mobilný telefón
Značka:
Model:
Stav:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

NOKIA
6600
používaný
35,00 €
Hodnota určená odhadom správcu

2. Detský horský bicykel
Značka:
Model:

Alpha
A7

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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červená
používaný
70,00 €
Hodnota určená odhadom správcu

JUDr. Mária Hanuliaková
správca

K014387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikodém Žofčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudina 283, 023 31 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/18/2020 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/18/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Typ
majetku
Cenný
papier

Podstata
Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

20 ks kmeňových akcií, ČEM: LP0000604593, s
menovitou hodnotou 33,19 EUR, spoločnosti
663.80
FOLYN, a.s. v likvidácii, IČO: 34151001

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

K014388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikodém Žofčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudina 283, 023 31 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/18/2020 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/18/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca dlžníka: Nikodém Žofčík, bytom: Rudina 283, 023 31 Rudina, dátum
narodenia: 25. 12. 1941 (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

konkurz na majetok Dlžníka vedený pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 3OdK/18/2020, sa končí po
splnení konečného rozvrhu výťažku.

Zverejnením tohto oznámenia 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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S pozdravom

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K014389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Janík - MJ TRANS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2017 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Sp. zn. 2K/5/2017 - S 1242 – II.

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE
podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

Označenie dražobníka:

JUDr. Erik Končok,

so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
konkurzný správca úpadcu
Milan Janík, nar. 27.08.1962,
bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
(do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom
Milan Janík – MJ TRANS,
s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves)

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Erik Končok,

so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
konkurzný správca úpadcu
Milan Janík, nar. 27.08.1962,
bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom
Milan Janík – MJ TRANS,
s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves)

Dátum konania dražby:

11.05.2021

Čas otvorenia dražby:

10.00 hod
(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Miesto konania dražby:

Zasadacia miestnosť v sídle správcu (Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina)

Opakovanie dražby:

4. kolo dražby

Označenie predmetu dražby: Predmetom Dražby je 1/2 podiel z nasledovných nehnuteľností,
nachádzajúcich sa v obci Bobrovec, k.ú. Bobrovec, okres Liptovský Mikuláš: nehnuteľnosti zapísané na
LV č. 2307 ako parcely registra „E“:
parcel. č.

výmera:

druh pozemku:

2107

615 m2

orná pôda

2665

2219 m2

orná pôda

2994

992 m2

orná pôda

3767

80 m2

orná pôda

4403/1

216 m2

orná pôda

5115

1675 m2

orná pôda

/a to všetko v podiele 1/2 vo vlastníctve Úpadcu Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5,
031 01 Liptovský Mikuláš (do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom Milan Janík – MJ TRANS,
s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves. zastúpený JUDr. Erik Končok, správca konkurznej
podstaty, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina /

Opis predmetu dražby:

Parcely registra "E"

Pozemky sa nachádzajú vo viacerých lokalitách katastrálneho územia obce Bobrovec, jedná sa zväčša o pásy
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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polí širokých od 2,2 m do 11m a dlhých od 37 m do 460 m, využívaných ako poľnohospodárske pozemky. Terén
je zväčša rovinatý, prístup možný z verejnej komunikácie, resp. cez prístupové miestne komunikácie, bez
možnosti napojenia na inžinierske siete. Pozemky nie sú určené na zástavbu, v zmysle územného plánu sú
definované ako orná pôda, aktuálne bez možného samostatného komerčného využitia, z pohľadu budúcnosti však
nie je vylúčená možnosť zmeny využitia. Komplikáciou je rozdrobenosť jednotlivých parciel, viacerí spoluvlastníci
a výmera a tvar pozemkov.

Opis práv a záväzkov
viaznucich na predmete
dražby:

Záložné práva:

Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/57574/07/CH,Z4701/2007
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2
č.k.660/340/33581/08/CH,Z3080/2008,

-

Záložné

právo

pre

Daňový

úrad

Liptovský

Mikuláš

Vl.2 Janík Milan – podiel
č.k.660/43165//08/CH,Z4155/2008

1/2

-

Záložné

právo

pre

Daňový

úrad

Liptovský

Mikuláš

Vl.2 Janík Milan – podiel 1/2
č.k.660/340/56614/08/CH,Z4842/2008

-

Záložné

právo

pre

Daňový

úrad

Liptovský

Mikuláš

Vl.2 Janík Milan – podiel
č.k.660/340/7594/09/CH,Z925/2009

-

Záložné

právo

pre

Daňový

úrad

Liptovský

Mikuláš

1/2

Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2- Záložné právo pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/7282/2011/CH, Z1128/2011,
Vl.2 Janík Milan – podiel 1/2 - Záložné právo pre Daňový úrad Lipt. Mikuláš, č.k. 660/340/9607/2011/CH, Z1529/2011,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/56281/2011/CH,Z4818/2011,
Vl.2 Janík Milan - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k.9500501/5/2499549/2012/balž Z-3908/2012,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č.k.9500502/5/1572475/2013/balž Z1961/2013,
Vl.2 Janík Milan - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č.k.20660926/2015 Z-3296/2015,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina č.k. 103897152/2016,Z-3733/2016,
Vl.2 Janík Milan - podiel 1/2 - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k.100308729/2017,Z-999/2017

Nájomné práva viaznuce
na predmete dražby:

nie sú známe

Prechod práv a záväzkov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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viaznucich na predmete
dražby:
v rámci dražby zaniknú.

Vyššie uvedené ťarchy viaznuce na predmete dražby výkonom záložného práva

Práva osôb vyplývajúcich z vecných bremien na predmete dražby nie sú dotknuté
prechodom vlastníckeho práva dražbou.

Cena predmetu dražby
určená
znaleckým posudkom,
prepočítaná na podiel 1/2:

po zaokrúhlení:

8182,48 Eur

8.180 Eur

Dátum vyhotovenia
znaleckého posudku:

15.08.2019

Číslo znaleckého posudku:

34/2019

Znalec:

Ing. Ivan Širka

- Odbor znalca:

stavebníctvo

- Odvetvie znalca:

odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 914426

Najnižšie podanie:

2.045 Eur

Minimálne prihodenie:

100,00 Eur

Dražobná zábezpeka:

Vyžaduje sa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška dražobnej zábezpeky: 200 Eur
Spôsob
zloženia
dražobnej
zábezpeky:

a.
b.
c.
d.

bezhotovostným prevodom, resp. vkladom na účet dražobníka IBAN: SK SK2565000000000020271449,
vedený v Poštovej banke, a.s., VS:11052021; alebo
vkladom hotovosti do pokladne dražobníka (adresa pre vklad v hotovosti: Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina,
010 01) ; alebo
zložením do notárskej úschovy, z podmienok ktorej bude vyplývať, že táto bude uvoľnená v prospech
dražobníka pre prípad, že zložiteľ vykoná na predmetnej dražbe najvyššie podanie (ďalej len „Notárska
úschova“)
vystavením neodvolateľnej bankovej záruky prevoditeľnej výlučne na dražobníka, splatnej na prvú výzvu a
platnej minimálne po dobu 15 dní odo dňa konania dražby, vystavenej v prospech veriteľa, ktorým je
dražobník (ďalej len „Banková záruka“).

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Doklady
preukazujúce
zloženie
dražobnej
zábezpeky
účastníkom
dražby:

a.

b.
c.

Do otvorenia dražby

originál príkazu na úhradu preukazujúci odpísanie finančných prostriedkov z účtu zložiteľa, resp. originál
dokladu preukazujúceho vloženie finančných prostriedkov na účet dražobníka IBAN:
SK2565000000000020271449, vedený v Poštovej banke, a.s., a to všetko za predpokladu následného
pripísania prevedených, resp. vložených finančných prostriedkov na účet dražobníka, IBAN:
SK2565000000000020271449, vedený v Poštovej banke, a.s.,; alebo
originál notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy;
originál záručnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky

Spôsob vrátenia
dražobnej zábezpeky:

a/ bezhotovostným prevodom na účet určený zložiteľom; alebo
b/ vrátením zloženej hotovosti k rukám účastníka dražby,
c/ vrátením notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy
d/ vrátením záručnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky;

a to všetko bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 dní odo dňa skončenia dražby alebo upustenia od
dražby.

Možnosť zloženia
dražobnej zábezpeky
platobnou kartou alebo
šekom:

Nie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úhrada ceny dosiahnutej
vydražením:
Cenu dosiahnutú vydražením, zníženú o sumu dražobnej zábezpeky, je vydražiteľ
povinný uhradiť priamo na účet správcu konkurznej podstaty IBAN: SK SK2565000000000020271449 vedený
v Poštovej banke, a.s. v lehote do 15 dní odo dňa udelenia príklepu, a to bezhotovostným prevodom, resp.
vkladom na účet správcu konkurznej podstaty. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- Eur, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

Ohliadka predmetu dražby: 1. 27.04.2021 o 12,00 hod.
2. 28.04.2021 o 12,00 hod.

Pre účely ohliadky je nevyhnutné kontaktovať zamestnanca správcu (0911 700 030) minimálne 3 pracovné dni
pred dňom ohliadky.
Podmienky odovzdania
predmetu dražby
vydražiteľovi:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu
a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením.
Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby po uhradení celej ceny
dosiahnutej vydražením, a to na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby vydražiteľovi.
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných
vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 Eur, predchádzajúci vlastník je povinný
odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem
označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä
podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní.

Notárska zápisnica:
Priebeh dražby bude osvedčený notárskou zápisnicou spísanou notárom JUDr.
Ľubicou Jonekovou, so sídlom Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

Účastníci dražby:
Účastníkom dražby je osoba, ktorá sa dostavila na dražbu s cieľom urobiť podanie
a ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Dražba je prístupná
verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatí vstupné 3,- Eur

Upozornenie:
Upozorňujú sa všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu
preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Podľa § 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva
prednostným záložným veriteľom uloží prednostný záložný veriteľ do notárskej úschovy u notára osvedčujúceho
priebeh dražby v prospech ostatných záložných veriteľov a záložcu hodnotu výťažku z predaja zálohu prevyšujúcu
pohľadávku zabezpečenú v jeho prospech po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti
s výkonom záložného práva.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene.

Poučenie:

podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, 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 12b); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.

(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

12b)

§ 3 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

V Žiline, dňa 22.03.2021

za Dražobníka:

za Navrhovateľa dražby:

JUDr. Erik Končok
Konkurzný správca úpadcu
Milan Janík

JUDr. Erik Končok
Konkurzný správca úpadcu
Milan Janík
osvedčený podpis
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Rovnopis tohto Oznámenia o dražbe, s osvedčeným podpisom navrhovateľa dražby je v zmysle § 17 ods. 8
zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, uložený v sídle dražobníka.

K014390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Janík - MJ TRANS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2017 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Sp. zn. 2K/5/2017 - S 1242 – III.

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE
podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

Označenie dražobníka:

JUDr. Erik Končok,

so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
konkurzný správca úpadcu
Milan Janík, nar. 27.08.1962,
bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
(do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom
Milan Janík – MJ TRANS,
s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves)

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Erik Končok,

so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
konkurzný správca úpadcu
Milan Janík, nar. 27.08.1962,
bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
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(do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom
Milan Janík – MJ TRANS,
s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves)

Dátum konania dražby:

11.05.2021

Čas otvorenia dražby:

11.00 hod
(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Miesto konania dražby:

Zasadacia miestnosť v sídle správcu (Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina)

Opakovanie dražby:

4. kolo dražby

Označenie predmetu dražby: Predmetom Dražby je 1/2 podiel z nasledovných nehnuteľností,
nachádzajúcich sa v obci Bobrovec, k.ú. Bobrovec, okres Liptovský Mikuláš: nehnuteľnosti zapísané na
LV č. 2069 ako parcely registra „E“:
parcel. č.

výmera:

druh pozemku:

1580/1

308 m2

orná pôda

1580/2

1257 m2

orná pôda

2293

1027 m2

orná pôda

2546

2367 m2

orná pôda

2953

2039 m2

orná pôda

3088

3272 m2

orná pôda

3987

167 m2

orná pôda

4179

464 m2

orná pôda

4676

3340 m2

orná pôda

4862

2626 m2

orná pôda

5302

3760 m2

trvalý trávny porast

/a to všetko v podiele 1/2 vo vlastníctve Úpadcu Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5,
031 01 Liptovský Mikuláš (do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom Milan Janík – MJ TRANS,
s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves. zastúpený JUDr. Erik Končok, správca konkurznej
podstaty, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina /
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Parcely registra "E"

Pozemky sa nachádzajú vo viacerých lokalitách katastrálneho územia obce Bobrovec, jedná sa zväčša o pásy
polí širokých od 2,2 m do 11m a dlhých od 37 m do 460 m, využívaných ako poľnohospodárske pozemky. Terén
je zväčša rovinatý, prístup možný z verejnej komunikácie, resp. cez prístupové miestne komunikácie, bez
možnosti napojenia na inžinierske siete. Pozemky nie sú určené na zástavbu, v zmysle územného plánu sú
definované ako orná pôda resp. trvalý trávny porast, aktuálne bez možného samostatného komerčného využitia,
z pohľadu budúcnosti však nie je vylúčená možnosť zmeny využitia. Komplikáciou je rozdrobenosť jednotlivých
parciel, viacerí spoluvlastníci a výmera a tvar pozemkov. Na pozemky parc. č. 2293, 2546, 2953, 3088, 4676,
4862 a 5302 je so spoluvlastníkmi uzavretá nájomná zmluva na poľnohospodárske pozemky so spol. Agro Racio
s.r.o., Liptovský Mikuláš.

Opis práv a záväzkov
viaznucich na predmete
dražby:

Záložné práva:

Vl.1 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Liptovský Mikuláš,č.k.660/340/15785/07/CH,Z1485/2007
Vl.1 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k.9500501/5/659392/2013/balž Z-1139/2013,
Vl.1 Janík Milan - podiel 1/2 Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k.9500502/5/1575909/2013/balž Z1960/2013,
Vl.1 Janík Milan - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k.9500501/5/113767/2014/balž Z-667/2014,
Vl.1 Janík Milan - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č.k.9500502/5/2239891/2014/balž Z-2653/2014,
Vl.1 Janík Milan - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č.k.20660926/2015 Z-3296/2015,
Vl.1 Janík Milan - podiel 1/2 - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina č.k. 103897152/2016,Z-3733/2016,
Vl.1 Janík Milan - podiel 1/2 - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k.100308729/2017,Z-999/2017

Nájomné práva viaznuce
na predmete dražby:
Liptovský Mikuláš

nájomná zmluva na poľnohospodárske pozemky so spol. Agro Racio s.r.o.,

Prechod práv a záväzkov
viaznucich na predmete
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

111

Obchodný vestník 58/2021

dražby:
v rámci dražby zaniknú.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

Vyššie uvedené ťarchy viaznuce na predmete dražby výkonom záložného práva

Práva osôb vyplývajúcich z vecných bremien na predmete dražby nie sú dotknuté
prechodom vlastníckeho práva dražbou.

Cena predmetu dražby
určená
znaleckým posudkom,
prepočítaná na podiel 1/2:

po zaokrúhlení:

27.724,62 Eur

27.725 Eur

Dátum vyhotovenia
znaleckého posudku:

15.08.2019

Číslo znaleckého posudku:

34/2019

Znalec:

Ing. Ivan Širka

- Odbor znalca:

stavebníctvo

- Odvetvie znalca:

odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 914426

Najnižšie podanie:

6.931 Eur

Minimálne prihodenie:

100,00 Eur

Dražobná zábezpeka:

Vyžaduje sa

Výška dražobnej zábezpeky: 700 Eur

Spôsob
zloženia
dražobnej
zábezpeky:

a.

bezhotovostným prevodom, resp. vkladom na účet dražobníka IBAN: SK SK2565000000000020271449,
vedený v Poštovej banke, a.s., VS:11052021; alebo
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vkladom hotovosti do pokladne dražobníka (adresa pre vklad v hotovosti: Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina,
010 01) ; alebo
zložením do notárskej úschovy, z podmienok ktorej bude vyplývať, že táto bude uvoľnená v prospech
dražobníka pre prípad, že zložiteľ vykoná na predmetnej dražbe najvyššie podanie (ďalej len „Notárska
úschova“)
vystavením neodvolateľnej bankovej záruky prevoditeľnej výlučne na dražobníka, splatnej na prvú výzvu a
platnej minimálne po dobu 15 dní odo dňa konania dražby, vystavenej v prospech veriteľa, ktorým je
dražobník (ďalej len „Banková záruka“).

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Doklady
preukazujúce
zloženie
dražobnej
zábezpeky
účastníkom
dražby:

a.

b.
c.

Do otvorenia dražby

originál príkazu na úhradu preukazujúci odpísanie finančných prostriedkov z účtu zložiteľa, resp. originál
dokladu preukazujúceho vloženie finančných prostriedkov na účet dražobníka IBAN:
SK2565000000000020271449, vedený v Poštovej banke, a.s., a to všetko za predpokladu následného
pripísania prevedených, resp. vložených finančných prostriedkov na účet dražobníka, IBAN:
SK2565000000000020271449, vedený v Poštovej banke, a.s.,; alebo
originál notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy;
originál záručnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky

Spôsob vrátenia
dražobnej zábezpeky:

a/ bezhotovostným prevodom na účet určený zložiteľom; alebo
b/ vrátením zloženej hotovosti k rukám účastníka dražby,
c/ vrátením notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy
d/ vrátením záručnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky;

a to všetko bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 dní odo dňa skončenia dražby alebo upustenia od
dražby.

Možnosť zloženia
dražobnej zábezpeky
platobnou kartou alebo
šekom:

Nie

Úhrada ceny dosiahnutej
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vydražením:
Cenu dosiahnutú vydražením, zníženú o sumu dražobnej zábezpeky, je vydražiteľ
povinný uhradiť priamo na účet správcu konkurznej podstaty IBAN: SK2565000000000020271449 vedený
v Poštovej banke, a.s. v lehote do 15 dní odo dňa udelenia príklepu, a to bezhotovostným prevodom, resp.
vkladom na účet správcu konkurznej podstaty . Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- Eur, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

Ohliadka predmetu dražby: 1. 27.04.2021 o 12,30 hod.
2. 28.04.2021 o 12,30 hod.

Pre účely ohliadky je nevyhnutné kontaktovať zamestnanca správcu (0911 700 030) minimálne 3 pracovné dni
pred dňom ohliadky.

Podmienky odovzdania
predmetu dražby
vydražiteľovi:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu
a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením.
Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby po uhradení celej ceny
dosiahnutej vydražením, a to na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby vydražiteľovi.
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných
vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 Eur, predchádzajúci vlastník je povinný
odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem
označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä
podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní.

Notárska zápisnica:
Priebeh dražby bude osvedčený notárskou zápisnicou spísanou notárom JUDr.
Ľubicou Jonekovou, so sídlom Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

Účastníci dražby:
Účastníkom dražby je osoba, ktorá sa dostavila na dražbu s cieľom urobiť podanie
a ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Dražba je prístupná
verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatí vstupné 3,- Eur

Upozornenie:

Upozorňujú sa všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu
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preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Podľa § 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva
prednostným záložným veriteľom uloží prednostný záložný veriteľ do notárskej úschovy u notára osvedčujúceho
priebeh dražby v prospech ostatných záložných veriteľov a záložcu hodnotu výťažku z predaja zálohu prevyšujúcu
pohľadávku zabezpečenú v jeho prospech po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti
s výkonom záložného práva.
Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene.

Poučenie:

podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, 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 12b); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.

(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

12b)

§ 3 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

V Žiline, dňa 22.03.2021
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za Dražobníka:

za Navrhovateľa dražby:

JUDr. Erik Končok
Konkurzný správca úpadcu
Milan Janík

JUDr. Erik Končok
Konkurzný správca úpadcu
Milan Janík

Deň vydania: 25.03.2021

osvedčený podpis

Rovnopis tohto Oznámenia o dražbe, s osvedčeným podpisom navrhovateľa dražby je v zmysle § 17 ods. 8
zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, uložený v sídle dražobníka.

K014391
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 4. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom
26.03.2021
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 26.03.2021 na základe
záväzného pokynu veriteľského výboru ako príslušného orgánu štvrté 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 pod
súpisovými položkami majetku por. č. 2 až por. č. 5 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise
všeobecnej podstaty, a to:
i.

Súpisová položka majetku por. č. 2: Hnuteľná vec: Nákladné vozidlo značky Citroen Jumper, typ:
BB skriňová dodávková, farba vozidla: červená, VIN: VF7YAAMFA11066126, EČ: LM 196BF,
identifikačné číslo motora (typ): 4HV, rok výroby: 2006, počet najazdených kilometrov: 350.000 km, stav
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EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 3: Hnuteľná vec: Nákladné vozidlo značky Citroen Jumper, typ:
BB skriňová dodávková, farba vozidla: červená, VIN: VF7ZBRMNC17719103, EČ: LM 719BB,
identifikačné číslo motora (typ): 4HV, rok výroby: 2005, počet najazdených kilometrov: 400.000 km, stav
opotrebovanosti: nepojazdné od apríla 2019 z dôvodu potreby opráv, súpisová hodnota (aj mena): 3.000,EUR;
iii. Súpisová položka majetku por. č. 4: Hnuteľná vec: Osobné vozidlo značky AUDI A6, farba vozidla:
čierna, VIN: WAUZZZ4F28N010038, EČ: LM 928BV, identifikačné číslo motora (typ): BPP, rok výroby:
2007, počet najazdených kilometrov: 450.000 km, stav opotrebovanosti: zodpovedá veku a množstvu
najazdených kilometrov, súpisová hodnota (aj mena): 4.300,- EUR;
iv. Súpisová položka majetku por. č. 5: Hnuteľná vec: Osobné vozidlo značky Opel Signum, farba
vozidla: modrá metalíza tmavá, VIN: W0L0ZCF4861093833, EČ: LM 735BC, identifikačné číslo motora
(typ): Z19DTH, rok výroby: 2006, počet najazdených kilometrov: 300.000 km, stav opotrebovanosti:
zodpovedá veku a množstvu najazdených kilometrov, súpisová hodnota (aj mena): 2.000,- EUR;
ii.

(ďalej spolu majetok pod písm. (i) až písm. (iv) aj ako „Predmety speňaženia“).
Dňa 09.02.2021 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetov
speňaženia za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmety 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“). Každý jeden z Predmetov speňaženia uvedený pod písm. (i) až písm. (iv)
je samostatným predmetom speňaženia.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmety speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej
zmluve, pričom Predmety speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stoja a ležia.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na
internetovom portáli Správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejní na internetovom portáli www.autobazar.eu, na
internetovom portáli www.autovia.sk a na internetovom portáli www.slovenskakonsolidacna.sk inzerciu s odkazom
na oznámenie 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 konkrétnej položky Predmetu speňaženia, na ktorú sa ponuka záujemcu
vzťahuje, a to uvedením poradového čísla súpisovej zložky majetku a označenia hnuteľnej veci (vzor:
súpisová zložka majetku por. č. 2; značka a typ vozidla: Citroen Jumper; EVČ: LM 196BF ) 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 09.04.2021 do 16:00
hod., v nasledovnej výške:
a.
b.
c.
d.

400,- Eur
350,- Eur
500,- Eur
300,- Eur

za Predmet speňaženia
za Predmet speňaženia
za Predmet speňaženia
za Predmet speňaženia

uvedený pod
uvedený pod
uvedený pod
uvedený pod

písm.
písm.
písm.
písm.

(i);
(ii);
(iii);
(iv).

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
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že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo
(b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená 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.
Predmety speňaženia pod písm. (i) až (iii) sú toho času umiestnené na uzavretom parkovisku Úpadcu, so sídlom
M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš. Predmet speňaženia pod písm. (iv) je toho času umiestnený na
uzavretom parkovisku autoservisu Dušan Monček, so sídlom Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1778/38, 03101
Liptovský Mikuláš. Za účelom obhliadky Predmetov speňaženia je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na
zilina@irkr.sk najmenej jeden pracovný deň vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko,
telefónne číslo).
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z Predmetov
speňaženia samostatne.
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 zloženia zábezpeky
podľa týchto podmienok ponukového konania, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za jednotlivé
Predmety speňaženia a tieto vyhodnotí ako víťazné. Víťazné ponuky správca oznámi predsedovi veriteľského
výboru Úpadcu, pričom veriteľský výbor má právo sa k víťazným ponukám vyjadriť.
Správca má právo ponúkanú cenu kedykoľvek odmietnuť, ak bude nevýhodná alebo neprimerane nízka.
Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: IBAN: SK37 0900
0000 0051 6859 0211, vedený v Slovenská sporiteľa, a. s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre každý jeden z Predmetov speňaženia,
ku ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, 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 ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden
z Predmetov speňaženia samostatne.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, Správca vyzve
na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za konkrétny Predmet speňaženia
zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie
byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi
Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
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Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami vyššie alebo v lehote stanovenej správcom
neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a srávca je povinný príslušné kolo ponukového
konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude ten predmet speňaženia, ktorý mal byť predaný na
základe tejto kúpnej zmluvy.
Úspešný záujemca nadobudne Predmety
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

speňaženia

nezaťažené zabezpečovacími právami

v súlade

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení 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 09.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – MEDVE LM, s.r.o. – PREDAJ MOTOROVÝCH
VOZIDIEL“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude
prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K014392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AG - STROJ, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palučanská 371 / 0, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 368 695
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/15/2006 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/15/2006
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AG – STROJ s.r.o., Palúčanská 371, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 36 368 695 týmto správca v súlade s § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, v znení účinnom do 31.12.2011 (ZKR), v spojení s § 50 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
zverejňuje Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:

Celková suma výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu:
Celková suma pohľadávok proti podstate:

60.213,19 EUR
20.180,29 EUR

Výťažok určený na rozdelenie konkurzným veriteľom:

29.632,91 EUR

Pomerné rozdelenie čistého výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
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SK
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
13
15.I
16
17
18
19
20
21
22
23
24
32

Ocekon engineering Košice
Lichtgitter Slovakia Čaklov
Mediatel Bratislava
Compel Martin
Spoločná zdravotná poisťovňa
Stredoslovenská energetika
KÚ životného prostredia Prešov
Úrad práce soc.vecí a rodiny
BOGNER SLOVENSKO Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Slovenská konsolidačná - DÚ LM
Slovenská konsolidačná -Socpo LM
MARTECH SLOVAKIA Žilina
Slovenská konsolidačná Bratislava
Úrad pre dohľad nad zdrav starostl
Apollo zdravotná poisťovňa
Slovenská záručná banka
Pohanka a Kobella D Kubín
Allianz slov poisťovňa
IVAN sro Banská Bystrica
SAVAMA engineering
Ing.Jaroslav SILLA

Deň vydania: 25.03.2021

EUR

51998,3
673783,4
25882,5
35626,87
148951
228138
19400
43980,5
83363
388845
182962
2720278
212347,9
28842
3000
83392
29485154,15
3512
1946
25457,62
130866,3
659447,4
35237173,94

EUR

1 726,03
22 365,51
859,14
1 182,60
4 944,27
7 572,79
643,96
1 459,89
2 767,14
12 907,29
6 073,23
90 296,69
7 048,66
957,38
99,58
2 768,11
978 727,81
116,58
64,60
845,04
4 343,97
21 889,64
1 169 659,89

43,73
566,62
21,77
29,96
125,26
191,85
16,31
36,99
70,10
327,00
153,86
2 287,63
178,58
24,25
2,52
70,13
24 795,71
2,95
1,64
21,41
110,05
554,57
29 632,91

K014393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AG - STROJ, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palučanská 371 / 0, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 368 695
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/15/2006 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/15/2006
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AG – STROJ s.r.o., Palúčanská 371, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 36 368 695 týmto správca v súlade s § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, v znení účinnom do 31.12.2011 (ZKR), v spojení s § 50 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
zverejňuje Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:

Celková suma výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu:
Celková suma pohľadávok proti podstate:

60.213,19 EUR
20.180,29 EUR

Výťažok určený na rozdelenie konkurzným veriteľom:

29.632,91 EUR

Pomerné rozdelenie čistého výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
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SK
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2
3
4
5
6
7
8
10
11
13
15.I
16
17
18
19
20
21
22
23
24
32

Ocekon engineering Košice
Lichtgitter Slovakia Čaklov
Mediatel Bratislava
Compel Martin
Spoločná zdravotná poisťovňa
Stredoslovenská energetika
KÚ životného prostredia Prešov
Úrad práce soc.vecí a rodiny
BOGNER SLOVENSKO Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Slovenská konsolidačná - DÚ LM
Slovenská konsolidačná -Socpo LM
MARTECH SLOVAKIA Žilina
Slovenská konsolidačná Bratislava
Úrad pre dohľad nad zdrav starostl
Apollo zdravotná poisťovňa
Slovenská záručná banka
Pohanka a Kobella D Kubín
Allianz slov poisťovňa
IVAN sro Banská Bystrica
SAVAMA engineering
Ing.Jaroslav SILLA

EUR
51998,3
673783,4
25882,5
35626,87
148951
228138
19400
43980,5
83363
388845
182962
2720278
212347,9
28842
3000
83392
29485154,15
3512
1946
25457,62
130866,3
659447,4
35237173,94

Deň vydania: 25.03.2021

EUR
1 726,03
22 365,51
859,14
1 182,60
4 944,27
7 572,79
643,96
1 459,89
2 767,14
12 907,29
6 073,23
90 296,69
7 048,66
957,38
99,58
2 768,11
978 727,81
116,58
64,60
845,04
4 343,97
21 889,64
1 169 659,89

43,73
566,62
21,77
29,96
125,26
191,85
16,31
36,99
70,10
327,00
153,86
2 287,63
178,58
24,25
2,52
70,13
24 795,71
2,95
1,64
21,41
110,05
554,57
29 632,91

Týmto správca v súlade s § 101 ods. 1 ZKR určuje na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov lehotu 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku. Nezabezpečení veritelia môžu
do návrhu konečného rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárii správcu a v lehote 15 dní od jeho zverejnenia môžu
požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. Správca zároveň vyzýva
nezabezpečených veriteľov, aby oznámili správcovi zúčtovacie údaje – čísla bankových účtov, na ktoré sa
v súlade so schváleným rozvrhom výťažku poukážu príslušné sumy výťažkov.

K014394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Haverla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/2/2021 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/2/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.číslo

Hlavná
kategória

Názov / Popis

súpisová
hodnota
majetku

100 % obchodný podiel dlžníka v spoločnosti Rossi, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 2855/15, 038 61
Vrútky, IČO: 52 324 443, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.
72135/L

1

iná
majetková
*Spoločnosť Rossi, s. r. o. nezaložila odo dňa svojho vzniku žiadnu účtovnú závierku. Podľa vyjadrenia
hodnota
dlžníka v spoločnosti neprebehla žiadna účtovná operácia. Výška čistého obchodného imania a teda
obchodného podielu spoločníka nie je známa. Súpisová hodnota bola preto určená vo výške vkladu
spoločníka - dlžníka do spoločnosti a predstavuje zároveň aj výšku základného imania spoločnosti.
Motorové osobné vozidlo zn. FORD MONDEO
EČ: MT724EE
VIN: WF0GXXGBBG8L48471
druh karosérie: AC kombi
kategória: M1
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kategória: M1
farba: strieborná metalíza svetlá
dátum prvej evidencie/rok výroby: 02.10.2009
dátum prvej evidencie v SR: 24.08.2011
stav opotrebovanosti podľa vyjadrenia dlžníka: "vozidlo je nepojazdné, pokazená automatická
prevodovka, poškodené turbo, nefunkčná klimatizácia"

300,00 €

K014395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Bullová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Palkoviča 3980 / 4, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/85/2020 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/85/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca dlžníka: Martina Bullová, bytom: J. Palkoviča 3980/4, 036 01 Martin, dátum
narodenia: 10. 12. 1985 (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s § 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje, že v
konkurze na majetok Dlžníka mu po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli doručené
prihlášky nasledujúcich pohľadávok, ktoré správca zapísal do zoznamu pohľadávok:

·
·
·

pohľadávka veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 72
4803, vo výške 335,78 EUR, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 11
pohľadávka veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 72
4803, vo výške 11.308,27 EUR, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 12
pohľadávka veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 72
4803, vo výške 511,10 EUR, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 13

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K014396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šavolová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 153/36 153/36, 027 44 Tvrdošín-Medvedzie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/80/2018 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/80/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Správca oznamuje doručenie a zápis pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
POHOTOVOSŤ s.r.o. IČO: 35 807 598

celková suma: 15.649,17 Eur

dňa 22.3.2021
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K014397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WHY FIRST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárova 2641, 010 01 žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 826 444
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2017/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: WHY FIRST, s.r.o., so sídlom: Kolárova 2641, 010 01 Žilina, IČO: 47 826 444, sp.zn.
správc.spisu: 3K/13/2017/S1448, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p., oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som
zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov:
Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, doručené dňa 16.03.2021 ako Súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok por. č. 1 - 6 zo dňa 16.03.2021, celková prihlásená suma: 599,30 EUR (6
EUR + 7,70 EUR + 529 EUR + 12,80 EUR + 30,20 EUR + 13,60 EUR).
V Žiline dňa 18.03.2021
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K014398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richvalský Štefan, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turany 0, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/178/2020 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/178/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Mgr. Štefan Richvalský, nar. 06.08.1971, trvale bytom mesto Turany,
038 53 Turany (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty dlžníka.
Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 52/2021
dňa 17.03.2021. Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom
správcu konkurznej podstaty dlžníka. Predmet I. kola verejného ponukového konania tvorí:
Typ súpisovej zložky:
SZM č. Parc. č. Druh pozemku
1.
1133/1 Lesný pozemok
2.
1181
Lesný pozemok
3.
507
Orná pôda
4.
700
Orná pôda
5.
1104
Lesný pozemok
6.
1318
Lesný pozemok
7.
569
Orná pôda
8.
701
Orná pôda
9.
612
Orná pôda
10.
649/1
Orná pôda
11.
649/2
Orná pôda
12.
1245
Lesný pozemok

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

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

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

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

Spoluvlastnícke podiely sa predávajú ako jeden súbor.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Ponuky sa doručujú písomne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca, Pivovarská 20,
010 01 Žilina, v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie 1OdK/178/2020 neotvárať!“. Lehota na
predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
obchodnom vestníku, pričom lehota končí posledný deň o 15:00 hod. V prípade, ak koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň o 15:00 hod. Na
ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené v lehote, správca neprihliada. Ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne.
2/ V lehote určenej na predkladanie ponúk musí záujemca zložiť zálohu vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny na
účet správcu SK2883300000002501432388, vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, s uvedením VS: 11782020. Na ponuky, pri ktorých nebola v lehote určenej na predkladanie ponúk
zložená celá ponúkaná kúpna cena na účet správcu, sa neprihliada.
3/ Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná a ponuka musí obsahovať:
a/ označenie súpisových zložiek majetku s uvedením navrhovanej kúpnej ceny v mene euro;
b/ označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a súhlas
záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania);
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu podnikateľa (výpis z príslušného registra nie starší ako 3
mesiace) alebo kópiu dokladu totožnosti fyzickej osoby nepodnikateľa;
d/ čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky ani pohľadávky voči dlžníkovi a že záujemca súhlasí so
všetkými podmienkami tohto ponukového konania;
e/ doklad preukazujúci zloženie celej ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu podľa bodu 2/;
f/ číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená záloha v prípade neúspešnej ponuky;
g/ ponuka musí byť podpísaná záujemcom resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že ponuka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bude podpísaná zástupcom, je záujemca povinný doložiť splnomocnenie (originál alebo úradne overenú kópiu).
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti, správca neprihliada. Ponuky budú otvorené a
vyhodnotené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše
zápisnicu. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového
konania ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade rovnosti najvyšších ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu a zložená záloha sa započíta na kúpnu
cenu. Všetky náklady spojené s kúpou znáša kupujúci. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy na
kúpnu cenu. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu
zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke.
V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie
všetkých doručených ponúk. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové
konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy na kúpnu cenu.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K014399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bódiš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/541/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/541/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD., správca S1326, so sídlom 29.augusta 31, 94 01 Banská Bystrica, bol uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica vydaným pod sp. zn. 5OdK/541/2020, ustanovený do funkcie správcu vo veci
konkurzu na majetok dlžníka:
Bódiš Michal, J. Alexyho 1915/6 , 96001 Zvolen, Slovensko,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca bez zbytočného odkladu,
po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiaden
speňažiteľný majetok, preto správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Bódiš
Michal, J. Alexyho 1915/6 , 96001 Zvolen, končí.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD., správca

K014400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bokroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 1531/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1985
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/49/2021 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/49/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 05. 03. 2021, sp. zn. 4OdK/49/2021, ktoré bolo zverejnené v
OV č. 54/2021 dňa 19. 3. 2021 bol na dlžníka Jozef Bokroš, nar. 16.08.1985, trvale bytom Ludvíka Svobodu
1531/15, 969 01 Banská Štiavnica vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie
a konkurzy RS, v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota. Správca konkurznej podstaty
oznamuje účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota a to v pracovných dňoch
v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na
telefónnom čísle 0905 731 345 alebo emailom na: judr.andrasiova@rsnet.sk.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 22. 03. 2021

K014401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bokroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 1531/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1985
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/49/2021 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/49/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako
správca dlžníka Jozef Bokroš, nar. 16.08.1985, trvale bytom Ludvíka Svobodu 1531/15, 969 01 Banská
Štiavnica
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v zmysle § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b), ods. 19, ods. 20 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu je: IBAN: SK68 0900 0000 0051 6211 3545.
Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: spisová značka konkurzného konania, 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
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Rimavská Sobota, 22.03.2021
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.

K014402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bokroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 1531/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1985
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/49/2021 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/49/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
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(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca úpadcu: Jozef Bokroš, nar.
16.08.1985, trvale bytom Ludvíka Svobodu 1531/15, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len „úpadca“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/49/2021 zo dňa 05.03.2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 54/2021 dňa 19.03.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a za
správcu bola ustanovená spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., so sídlom Hlavné námestie 13,
979 01 Rimavská Sobota, značka správcu: S1577 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the: Jozef Bokroš, nar. 16.08.1985, trvale bytom Ludvíka Svobodu 1531/15, 969 01 Banská Štiavnica
(hereinafter only the „Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica,
No. 4OdK/49/2021 dated on 05.03.2021, it was published in the Commercial report No. 54/2021 from
19.03.2021, the bankruptcy was deklared on the bankrupt´s estate and simultaneously appointed
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, No. of trustee: S1577,
as the trustee in the bankruptcy.
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).
1. 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. 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 recovery proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuring of the
bankrupt, the court declines the request on restructuring by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. 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, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee, whereby it must be delivered to the trustee in
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the basic registration period within 45 days from declaring thebankruptcy; in the other original the creditor delivers
the application to the court (§ 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 Business Journal (§ 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 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).
4. 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 (§ 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 sa na
zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).
5. 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
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
6. 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 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).
7. 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).
8. 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).
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9. 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 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). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true.
10. The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence of
the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or
other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or business name and corporate ID or
other identification number and seat of the creditor, who is legal person, b) name, surname and residence of the
Bankrupt, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is natural person, or business name and corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). The application form can be found on the website www.justice.gov.sk or https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true.
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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
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).
14. 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
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. 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).
16. 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
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. 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).
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 prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. 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).
19. 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.
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to
the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect
to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality.
The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias
must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the
objections of bias will not be taken into consideration.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
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In Rimavská Sobota, 22.03.2021
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., trustee of the bankrupt

K014403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mušuka, 23.11.1963
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 370, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 944 231
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/893/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/893/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spis. zn. správcu

: 5OdK/893/2019 S1646

Spis. zn. súdu

: 5OdK/893/2019

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/893/2019 zo dňa 18.09.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 186/2019 dňa 26.09.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: František Mušuka,
nar. 23. 11. 1963, trvale bytom Muráň 370, 049 01 Muráň, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
František Mušuka, s miestom podnikania Muráň 370, 049 01 Muráň, IČO: 50 944 231 (ďalej v texte aj ako
„dlžník“) a ustanovil správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka
správcu: S1646.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):

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.

Nakoľko správkyňa konkurznej podstaty po speňažení majetku dlžníka a zistení súčasnej výšky nákladov
konkurzu v zmysle ust. § 167t Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zistila, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a k dnešnému dňu 22.03.2021 nezistila žiadny iný majetok dlžníka, ktorý by
mal podliehať speňaženiu v príslušnom konkurze, a ani žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: František Mušuka, nar. 23. 11. 1963, trvale bytom Muráň 370, 049 01 Muráň,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom František Mušuka, s miestom podnikania Muráň 370, 049 01
Muráň, IČO: 50 944 231, sa KONČÍ, nakoľko zistila, 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

132

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K014404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daubner Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 5424 / 50, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/83/2018 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/83/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica týmto
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov po splnení rozvrhu výťažku, končí konkurz vyhlásený na majetok dlžníka :
Miroslav Daubner, nar. 13. 10. 1969, trvale bytom Uľanská cesta 5424/50, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci
pod obchodným menom Miroslav Daubner, s miestom podnikania Uľanská cesta 5424/50, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 34 708 286.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 22.03.2021

K014405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Vrábeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1302/12, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/433/2020 S1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/433/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie: Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu:
S1534 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Mária Vrábeľová, nar. 02.02.1951, trvale bytom Okružná
1302/12, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom Mária Vrábeľová, s miestom podnikania
Okružná 1302/12, 962 12 Detva, IČO: 34 322 451 (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/433/2020 v súlade s ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty
Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 2/2021 zo dňa 5.1.2021:
Súpis.
č.
1

Číslo
LV
322

Parcelné
číslo
989

2

322

990

3
4
5

312
958
310

443
1747
1462

6

310

1463

7

310

1465/1

8
9
10

310
310
310

1465/2
1465/3
1465/4

11

310

1466/1

12

310

1466/2

13

322

989

14

322

990

15

319

347

16
17
18
19
20

767
767
763
763
309

750
751
758
759
1627/1

21
22

309
325

1627/2
354

23
24

325
141

865
346

25

813

441

26

813

442

27

813

443

28
29

813
813

893
1032

30

813

1033

31

813

1034

32

813

1035

33

813

1036

Druh pozemku

Katastrálne
územie
trávny Radava

Obec
Radava

Výmera
m2
568

Štát Spoluvlastnícky
podiel
SR 12/300

Trvalý
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Orná pôda
Radava
Orná pôda
Radava
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Vinica
Radava
Vinica
Radava
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Orná pôda
Radava
Orná pôda
Radava
Orná pôda
Radava
Orná pôda
Radava
Trvalý
trávny Radava
porast
Vinica
Radava
Trvalý
trávny Radava
porast
Orná pôda
Radava
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Orná pôda
Radava
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast

Súpisová
majetku

Radava

1108

SR 12/300

Radava
Radava
Radava

3028
155
49

SR 12/300
SR 39/240
SR 120/1800

Radava

1735

SR 120/1800

Radava

175

SR 120/1800

Radava
Radava
Radava

89
320
440

SR 120/1800
SR 120/1800
SR 120/1800

Radava

114

SR 120/1800

Radava

132

SR 120/1800

Radava

568

SR 12/300

Radava

1108

SR 12/300

Radava

478

SR 4/60

Radava
Radava
Radava
Radava
Radava

5326
10178
9463
4323
656

SR
SR
SR
SR
SR

12/300
12/300
1/15
1/15
36/360

25,46
48,65
67,85
31,00

Radava
Radava

240
522

SR 36/360
SR 24/600

50,00

Radava
Radava

1291
478

SR 24/600
SR 1/10

6,17

Radava

446

SR 12/180

Radava

316

SR 12/180

Radava

460

SR 12/180

Radava
Radava

2795
432

SR 12/180
SR 12/180

Radava

381

SR 12/180

Radava

381

SR 12/180

Radava

432

SR 12/180

Radava

507

SR 12/180

20,64
40,26
14,47
3,01
87,66
104,03
10,49
20,00
80,00
26,38
6,84
7,91
20,64
40,26
28,66

59,60

18,97

43,43
26,74
18,95
27,58
22,04
25,90
22,85
22,85
25,90
30,40
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34

813

1037

35

813

1039

36
37
38
39
40
41

323
323
323
762
762
318

1704
1705
1706
760
761
998

42

318

999/1

43

1566

332

44

313

996

45

313

997

46
47
48
49

1713
1713
1596
1593

1846
1847
1276
1256

50
51

316
320

859/3
327

52
53
54

1716
1716
965

1858
1859
1113/217

55

965

1113/351

56

2094

2185

Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Orná pôda
Radava
Orná pôda
Radava
Orná pôda
Radava
Orná pôda
Radava
Orná pôda
Radava
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Trvalý
trávny Radava
porast
Orná pôda
Radava
Orná pôda
Radava
Orná pôda
Radava
Trvalý
trávny Radava
porast
Orná pôda
Radava
Trvalý
trávny Radava
porast
Orná pôda
Radava
Orná pôda
Radava
Trvalý
trávny Dolný Ohaj
porast
Trvalý
trávny Dolný Ohaj
porast
Orná pôda
Veľké Lovce

57

2094

2186

Orná pôda

Veľké Lovce

58

2916

2145/3

Orná pôda

Veľké Lovce

59

2916

2146/3

Orná pôda

Veľké Lovce

60

2916

2147/3

Orná pôda

Veľké Lovce

61

2916

2148/6

Orná pôda

Veľké Lovce

62

1677

1935/10

Lesný pozemok Svätuša
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Radava

460

SR 12/180

Radava

507

SR 12/180

Radava
Radava
Radava
Radava
Radava
Radava

2176
1949
1500
9110
8071
978

SR
SR
SR
SR
SR
SR

Radava

795

SR 576/11520

Radava

29

SR 1/15

Radava

1072

SR 1/15

Radava

417

SR 1/15

Radava
Radava
Radava
Radava

53
3
334
3518

SR
SR
SR
SR

Radava
Radava

256
255

SR 1/15
SR 1/25

2,02

Radava
809
Radava
18
Dolný Ohaj 946

SR 1/25
SR 1/25
SR 2/30

3,87
0,09

Dolný Ohaj 1671

SR 2/30

Veľké
Lovce
Veľké
Lovce
Veľké
Lovce
Veľké
Lovce
Veľké
Lovce
Veľké
Lovce
Podhájska

360

SR 1/3

8074

SR 1/3

2728

SR 1/3

3200

SR 1/3

7561

SR 1/3

4562

SR 1/3

17264

SR 1/3

128/960
128/960
128/960
576/11520
576/11520
576/11520

1/15
1/15
13/80
43/7082

27,58
30,40
34,58
30,98
23,84
54,43
48,22
44,43
36,11
1,74
64,28
25,00
0,42
0,02
6,49
19,41

9,27

50,44
89,10
2,66
59,76
20,19
23,69
55,97
33,77
200,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Nehnuteľné veci“)
Predmet speňažovania/ponukového konania:
1. Súbor nehnuteľného
51
2. Súbor nehnuteľného
až 53
3. Súbor nehnuteľného
4. Súbor nehnuteľného
5. Súbor nehnuteľného

majetku I. pod súpisovým číslom: 1 až 2, 5 až 15, 20 až 22, 24 až 35, 41 až 45, 49,
majetku II. pod súpisovým číslom: 3 až 4, 16 až 19, 23, 36 až 40, 46 až 48, 50, 52
majetku III. pod súpisovým číslom: 54, 55
majetku IV. pod súpisovým číslom: 56 až 61
majetku V. pod súpisovým číslom: 62

Podmienky ponukového konania:
1. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle 0905
613 029 alebo emailom: ing.pirohar@gmail.com.
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2. Predmetom ponukového konania nie sú predmetné nehnuteľné veci individuálne, ale speňažujú sa len
spolu ako súbor nehnuteľného majetku , tak ako je to uvedené vyššie v predmete speňažovania/
ponukového konania.

3. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie:
Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným
označením: „PONUKA – 5OdK/433/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa
určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa
koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu za súbor nehnuteľného majetku v
plnom rozsahu na účet správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v
posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet č.ú. IBAN: SK41 8330 0000 0029 0164 3969. Do poznámky k transakcii
uvedie záujemca „záloha 5OdK/433/2020“, pričom uvedie aj príslušný súbor nehnuteľného majetku, ktorého sa
záloha týka.
4. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v bode 3. do 16:00
hod.

5. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
- Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a
emailový kontakt);
- Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
- Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania (Súbor nehnuteľného majetku);
- Označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku pričom ponuku je možné podať len na:
- Súbor nehnuteľného majetku I.
- Súbor nehnuteľného majetku II.
- Súbor nehnuteľného majetku III.
- Súbor nehnuteľného majetku IV.
- Súbor nehnuteľného majetku V.
- Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
- Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v bode 3 tohto
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oznamu.
6. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v bode 5; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

7. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

8. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

9. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

10. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia práva
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia
ponukového konania.

11. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 18.03.2021

K014406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Petrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 1808/2, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/527/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/527/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie: Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu:
S1534 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Petrovič, nar. 07.11.1979, trvale bytom Pestovateľská
1808/2, 977 03 Brezno (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/527/2020 v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty
Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 29/2021 zo dňa 12.02.2021:
Popis

Počet
kusov
Guľovnica opakovacia zbrojovka Brno, ZKW 465 Výrobné 1
číslo: HL BEZ V Č, Evidenčné číslo BA 759919

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti
cca 1990 používaná

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota
200

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Hnuteľné veci“)
1. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle 0905
613 029 alebo emailom: ing.pirohar@gmail.com.

2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie:
Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným
označením: „PONUKA I – 5OdK/527/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa
určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa
koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK41 8330 0000 0029 0164 3969. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „PONUKA I. - záloha
5OdK/527/2020“.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v bode 2. do 16:00
hod.

4. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
- Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a
emailový kontakt);
- Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
- Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
- Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
- Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v bode 2 tohto
oznamu.
5. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v bode 4; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

7. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

8. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

9. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia práva
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia
ponukového konania.

10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 18.03.2021

K014407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Petrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 1808/2, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/527/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/527/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie: Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu:
S1534 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Petrovič, nar. 07.11.1979, trvale bytom Pestovateľská
1808/2, 977 03 Brezno (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/527/2020 v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty
Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 29/2021 zo dňa 12.02.2021:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis

Počet
kusov
Guľovnica opakovacia zbrojovka Brno, Model Z, Výrobné 1
číslo: PZ BEZ V Č, Evidenčné číslo BA 759912

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti
cca 1990 používaná

Deň vydania: 25.03.2021
Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota
200

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Hnuteľné veci“)
1. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle 0905
613 029 alebo emailom: ing.pirohar@gmail.com.

2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie:
Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným
označením: „PONUKA II – 5OdK/527/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa
určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa
koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK41 8330 0000 0029 0164 3969. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „PONUKA II záloha
5OdK/527/2020“.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v bode 2. do 16:00
hod.

4. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
- Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a
emailový kontakt);
- Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
- Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
- Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
- Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v bode 2 tohto
oznamu.
5. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v bode 4; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

6. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.
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7. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

8. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

9. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia práva
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia
ponukového konania.

10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
V Banskej Bystrici, dňa 18.03.2021

K014408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Petrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 1808/2, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/527/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/527/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie: Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu:
S1534 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Petrovič, nar. 07.11.1979, trvale bytom Pestovateľská
1808/2, 977 03 Brezno (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/527/2020 v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty
Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 29/2021 zo dňa 12.02.2021:
Popis

Počet
kusov
Broková dvojka Russia IŽ-58-M, Výrobné číslo HL: 1
P33161, Evidenčné číslo BA 759907

Rok
Stav
výroby
opotrebovanosti
cca 1980 používaná

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota
200

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Hnuteľné veci“)
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1. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle 0905
613 029 alebo emailom: ing.pirohar@gmail.com.

2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie:
Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným
označením: „PONUKA III – 5OdK/527/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa
určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa
koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK41 8330 0000 0029 0164 3969. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „PONUKA III záloha
5OdK/527/2020“.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v bode 2. do 16:00
hod.

4. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
- Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a
emailový kontakt);
- Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
- Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
- Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
- Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v bode 2 tohto
oznamu.
5. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v bode 4; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

6. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

7. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
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8. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

9. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia práva
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia
ponukového konania.

10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
V Banskej Bystrici, dňa 18.03.2021

K014409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Petrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 1808/2, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/527/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/527/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie: Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu:
S1534 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Petrovič, nar. 07.11.1979, trvale bytom Pestovateľská
1808/2, 977 03 Brezno (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/527/2020 v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty
Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 29/2021 zo dňa 12.02.2021:
Popis

Počet
kusov
Guľovnica jednovýstreľová Bajkal IŽ-18_MN, Výrobné 1
číslo ZV: 011803994, Evidenčné číslo BA: 759909

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti
Cca 2005 používaná

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota
300

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Hnuteľné veci“)
1. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle 0905
613 029 alebo emailom: ing.pirohar@gmail.com.
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2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie:
Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným
označením: „PONUKA IV – 5OdK/527/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa
určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa
koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK41 8330 0000 0029 0164 3969. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „PONUKA IV záloha
5OdK/527/2020“.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v bode 2. do 16:00
hod.

4. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
- Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a
emailový kontakt);
- Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
- Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
- Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
- Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v bode 2 tohto
oznamu.

5. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v bode 4; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

6. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

7. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

8. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
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so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

9. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia práva
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia
ponukového konania.

10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 18.03.2021

K014410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švantner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 168/153, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1980
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/40/2021/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/40/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Peter Švantner,
nar. 12.02.1980, trvale bytom: Hlavná 168/153, 976 56, Pohronská Polhora, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.:
048/285 11 03.

V Banskej Bystrici, dňa 22.03.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K014411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švantner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 168/153, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1980
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/40/2021/S1568
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/40/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Peter Švantner, nar. 12.02.1980, trvale bytom: Hlavná 168/153, 976 56,
Pohronská Polhora, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na
ktorý možno skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky za účelom popretia pohľadávky
veriteľom v konkurznom konaní sp. zn. 4OdK/40/2021. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur
a najviac 10.000,- Eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia
z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.

IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

V Banskej Bystrici, dňa 22.03.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K014412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarköziová Paulína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 323, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/987/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/987/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Paulína Šarköziová, nar. 26. 05. 1980, trvale bytom
Stará Kremnička 323, 965 01 Stará Kremnička, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica pod sp.zn. 2OdK/987/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase
od 08:00-12:00 hod. a 12:30-14:30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica (po
predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421 917 822 724, +421 902 810 943 alebo elektronicky na e-mailovej
adrese: zivicka@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Jana Živická, správca
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K014413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laurinc Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 46 / 18, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Šimon Odaloš
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/48/2021 S2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/48/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Šimon Odaloš, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Laurinc, nar. 13.02.1957, trvale bytom:
Školská 46/18, 968 01 Nová Baňa, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica a to v úradných hodinách
počas pracovných dní od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Možnosť nahliadať do spisu
vedeného správcom majú len účastníci konania a ich zástupcovia, ktorí sa preukážu výpisom z obchodného
registra, predložením platného občianskeho preukazu alebo plnej moci.
Termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle + 421 (0)
908 605 832 alebo prostredníctvom e-mailu: spravca@odalos.sk.
V Banskej Bystrici, dňa 22.03.2021
JUDr. Šimon Odaloš, správca

K014414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laurinc Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 46 / 18, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Šimon Odaloš
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/48/2021 S2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/48/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 ZKR týmto ako správca dlžníka Jozef Laurinc, nar.
13.02.1957, trvale bytom: Školská 46/18, 968 01 Nová Baňa, oznamujem, že preddavok na trovy konania pri
popretí pohľadávky je možné skladať na nasledovný účet:
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4609 3024
účet vedený v Tatra banka, a.s.
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
poznámka: Jozef Laurinc
Poučenie:
V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy
konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
V Banskej Bystrici dňa 22.03.2021
JUDr. Šimon Odaloš, správca

K014415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvester Pustaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1775/13, 977 03 Brezno - Mazorníkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/542/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/542/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Silvester Pustaj, nar. 15.07.1980, trvale bytom
Vrbová 1775/13, 977 03 Brezno - Mazorníkovo (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167n ods. 1 v spojení s
ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v II. kole ponukového konania na
predaj nasledovný majetok vo vlastníctve Dlžníka:
Typ súpisnej
položky majetku

Parcela
registra

Druh pozemku

Výmera v Parcelné
m2
číslo

Pozemok

"C"

Zastavaná plocha
423
a nádvorie

2023

Okres Obec

Katastrálne
územie

Brezno Brezno Brezno

Číslo
LV

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

755

1/20

II. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·

majetok bude speňažený za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu ako súbor majetku;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20% z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr v deň uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech konkurznej
podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno na adrese: office@bankruptcy.sk resp. telefonicky na
tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
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Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu: BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením: “Ponukové konanie
KONKURZ 2OdK/542/2020 – neotvárať.“
Na ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.
V Banskej Bystrici, dňa 22.03.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K014416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lišuch Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýto pod Ďumbierom 178, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/488/2020 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/488/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca zverejňuje II. ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku podľa § ust. 167p ods. 1 ZKR.
Majetok, ktorý správca ponúka na predaj je:

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
značka: ŠKODA 105L
VIN: TMB10M00LG3179425
EVČ: BR887BR
r. v. : 1985
súpisová hodnota: 500,- €

1. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie“, spolu so spisovou značkou správcovského
spisu v tvare „5OdK/488/2020 S527“.

2. Súčasťou ponuky musí byť presná identifikácia záujemcu a ponúknutá kúpna cena, vyjadrená jedným
číslom vo vzťahu k ponúkanej hnuteľnej veci. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu, vedený v ČSOB, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK40 7500 0000 0040
2520 3670. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je do 09.04.2021. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.

4. Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom ponukovom kole zabezpečí správca na požiadanie
ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku, dohodne jej termín so
správcom a za tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo
e-mailom na adresu: florekova@akantal.sk

5. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu ponukového konania, jeho priebehu, podáva výhradne správca,
pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo e-mailom na
adresu: florekova@akantal.sk.

Mgr. Robert Antal
správca

K014417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lišuch Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýto pod Ďumbierom 178, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/488/2020 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/488/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca zverejňuje II. ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku podľa § ust. 167p ods. 1 ZKR.
Majetok, ktorý správca ponúka na predaj je:

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
značka: FORD FOCUS
VIN: WF0NXXGCDN3E10467
EVČ: BR665BY
r. v. : 2003
súpisová hodnota: 1.130,- €
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1. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie“, spolu so spisovou značkou správcovského
spisu v tvare „5OdK/488/2020 S527“.

2. Súčasťou ponuky musí byť presná identifikácia záujemcu a ponúknutá kúpna cena, vyjadrená jedným
číslom vo vzťahu k ponúkanej hnuteľnej veci. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu, vedený v ČSOB, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK40 7500 0000 0040
2520 3670. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

3. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je do 09.04.2021. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.

4. Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom ponukovom kole zabezpečí správca na požiadanie
ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku, dohodne jej termín so
správcom a za tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo
e-mailom na adresu: florekova@akantal.sk

5. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu ponukového konania, jeho priebehu, podáva výhradne správca,
pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo e-mailom na
adresu: florekova@akantal.sk.

Mgr. Robert Antal
správca

K014418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švantner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 168/153, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1980
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/40/2021/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/40/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
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(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca Dlžníka
Peter Švantner, nar. 12.02.1980, trvale bytom: Hlavná 168/153, 976 56, Pohronská Polhora (ďalej len
„Dlžník") oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/40/2021 zo dňa
26.02.2021, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 54/2021 zo dňa 19.03.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka a za správcu dlžníka bola ustanovená spoločnosť: KP recovery, k.s., Skuteckého 6, 974 01
Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr,
vložka č.: 10107/L, správca zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1568.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor: Peter Švantner, born: 12th of February 1980, address: Hlavná
168/153, 976 56, Pohronská Polhora, Slovak republic, our duty is to inform you that with the resolution of
the District Court in Banská Bystrica, proc. no: 4OdK/40/2021 dated on 26th of February 2021, which was
announced in the Commercial Bulletin No. 54/2021 from 19th of March 2021, bankruptcy procedure was
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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declared on the Debtor's estate and simultaneously the company KP recovery, k.s., Skuteckého 6, 974 01
Banská Bystrica, Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in the Business register of the
District Court Žilina, sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the Trustee register kept by the
Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed as the bankruptcy Trustee
of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter
only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: KP recovery, k.s.,
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 4OdK/40/2021 (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic whereby the lodgement shall be delivered to
the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to
the No. 4OdK/40/2021 (§ 167l sec. 3 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the
lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement
causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru
na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured
creditor of mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security
is afore in order. The Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l
sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
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ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to
lodge a claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be
satisfied only from gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise
the right to vote on creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which
secures his claim (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis(§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is
difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or
business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal
person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name
and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt,
who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the
Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of
the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
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together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015.

V Banskej Bystrici, dňa 22.03.2021
KP recovery, k.s.,
Správca/ the Trustee

K014419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MG Logistic, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 431 621
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S1604, správca konkurznej podstaty úpadcu MG Logistic, s.r.o., IČO:
36431621, Unionka 9351/54, 96001 Zvolen, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 19.03.2021 do zoznamu pohľadávok súhrnnú prihlášku
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Obec Breznička v celkovej sume 1 121,2 €.
ADVO INSOLVENCY, k.s.,
Správca

K014420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INTERMONT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 20 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 840 198
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
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Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k.s., správca so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S 1590, správca konkurznej
podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20, IČO: 30 840 198, sp.
zn. 2K/7/2018 týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Slovenská republika –
Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, Banská Bystrica, IČO: 00 603 481 v celkovej sume
3.931,80,-Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K014421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heiler Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 409, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/369/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/369/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen správca dlžníka : Pavol Halier, nar.
13.04.1985, trvale bytom Štiavnické Bane 409, 969 81 Štiavnické Bane, podnikajúci pod obchodným menom:
Pavol Halier, s miestom podnikania: Štiavnické Bane 409, 969 81 Štiavnické Bane, IČO: 44174136., v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/369/2020, týmto vyhlasuje v
zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na majetok vo vlastníctve dlžníka.

1. kolo ponukového konania

Predmet ponukového konania – súbor majetku („predmet speňažovania“):

Popis: Príves nákladný, K&K KK NVK 13/750/1/, EČ: BS422YA, rok výroby: 2003, , stav vozidla: opotrebované –
v premávke, v evidencii ODI Žiar nad Hronom.

Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1, ktorá bola zverejnená v
Obchodnom vestníku č. 204/2020 dňa 22.10.2020, K076351.
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Súpisová hodnota: 200,00- € určená odhadom správcu

Popis: Osobné motorové vozidlo: VAZ VAZ 2121 NIVA/-/-, EČ: BS285AO, rok výroby: 1989, farba: hnedá tmavá,
stav vozidla: opotrebované – vyradené z cestnej premávky, v evidencii ODI Žiar nad Hronom.

Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 2, ktorá bola zverejnená v
Obchodnom vestníku č. 204/2020 dňa 22.10.2020, K076351.

Súpisová hodnota: 400,00- € určená odhadom správcu

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“).

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o kúpu musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným označením záujemcu (meno
a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné číslo/ IČO, zápis v príslušnom
registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny) v mene Euro za predaj predmetu
speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD.,
so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ konkurz: "4OdK/369/2020“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý
správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu,
a súčasne
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 210482019 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
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5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Ohliadka:
Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese levrinc@bjladvokati.eu

Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca zverejní v Obchodnom vestníku skončenie a oznámi výsledok
ponukového kola. V prípade ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r
ZoKR neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených
v ust. § 167r ZoKR, správca vyzve úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania, na uzatvorenie
kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia skončenia a oznámenia výsledku ponukového
konania v Obchodnom vestníku, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na
úhradu kúpnej ceny. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným
prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor
majetku prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak
viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene 22.03.2021
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K014422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Hanesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 53, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

158

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka – Zora Hanesová, nar. 11. 03. 1958, trvale bytom A. Hlinku
9080/53, 960 01 Zvolen, ktorá je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/91/2020, vyhlasujem
3. kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
4. súpisová zložka majetku nehnuteľnosť - pozemok okres Banská Bystrica,
obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová,
LV č. 1368, parcela EKN 1100, o výmere 4756 m2,
druh pozemku: Trvalý trávny porast spoluvlastnícky
podiel: 1/4,
odhadovaná hodnota: 1.200,- EUR,
dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej nehnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 21 kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s
označením „ponukové konanie 2OdK/91/2020– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať:
· navrhovanú kúpnu cenu, · správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo
živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti OP a pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
· slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) na vyššie uvedenej nehnuteľnej veci
spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o nadobudnutie nehnuteľnej veci – pozemok okres
Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová LV 1368 parcela EKN 1100, o výmere 4756 m2, druh pozemku:
Trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel: 1/4“)
· ponúkanú kúpnu cenu za nehnuteľnú vec v mene euro;
· číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
· podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, aleboosoby
oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej
prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]); spolu s ponukou (ako jej
prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby podpisujúcej ponuku,
ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny na
bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu so správou pre prijímateľa: „2OdK/91/2020pozemok, k.ú. Ľubietová, LV 1368, parcela EKN 1100“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v
deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
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správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. správca

K014423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Hanesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 53, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka – Zora Hanesová, nar. 11. 03. 1958, trvale bytom A. Hlinku
9080/53, 960 01 Zvolen, ktorá je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/91/2020, vyhlasujem
3. kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
3. súpisová zložka majetku nehnuteľnosť - pozemok
okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová,
LV 1368, parcela EKN 1082, o výmere 2579 m2,
druh pozemku: orná pôda,
spoluvlastnícky podiel: ¼,
odhadovaná hodnota: 625,- EUR,
dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby
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Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej nehnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 21 kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s
označením „ponukové konanie 2OdK/91/2020– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať:
· navrhovanú kúpnu cenu,
· správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra /nie
starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade
zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
· slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) na vyššie uvedenej nehnuteľnej veci
spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o nadobudnutie nehnuteľnej veci – pozemok okres
Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová, LV 1368, parcela EKN 1082, o výmere 2579 m2, druh pozemku:
Orná pôda spoluvlastnícky podiel: ¼“)
· ponúkanú kúpnu cenu za nehnuteľnú vec v mene euro;
· číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
· podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, aleboosoby
oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej
prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby
podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny na
bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu so správou pre prijímateľa: „2OdK/91/2020pozemok, parcela EKN 1082“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v deň skončenia lehoty na
predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
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11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K014424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Hanesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 53, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka – Zora Hanesová, nar. 11. 03. 1958, trvale bytom A. Hlinku
9080/53, 960 01 Zvolen, ktorá je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/91/2020, vyhlasujem
3. kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
2. súpisová zložka majetku nehnuteľnosť - pozemok
okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová,
LV č. 1367, parcela EKN 1083, o výmere 2696 m2,
druh pozemku: Orná pôda
spoluvlastnícky podiel: 1/4,
odhadovaná hodnota: 650,- EUR,
dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej nehnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 21 kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s
označením „ponukové konanie 2OdK/91/2020– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať:
· navrhovanú kúpnu cenu,
· správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra /nie
starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade
zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
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· slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) na vyššie uvedenej nehnuteľnej veci
spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o nadobudnutie nehnuteľnej veci – pozemok, okres
Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová LV 1367 parcela EKN 1083, o výmere 2696 m2, druh pozemku:
Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/4“)
· ponúkanú kúpnu cenu za nehnuteľnú vec v mene euro; · e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v
prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa
bodu 3 tohto oznámenia,
· podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo osoby
oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej
prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]); spolu s ponukou (ako jej
prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby podpisujúcej ponuku,
ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny na
bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu so správou pre prijímateľa: „2OdK/91/2020pozemok, k.ú. Ľubietová, parcela EKN 1083“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v deň
skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke. 11. Podrobné informácie budú záujemcom
poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K014425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Hanesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 53, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1958
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka – Zora Hanesová, nar. 11. 03. 1958, trvale bytom A. Hlinku
9080/53, 960 01 Zvolen, ktorá je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/91/2020, vyhlasujem
3. kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
1.súpisová zložka majetku nehnuteľnosť - pozemok
okres Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová,
LV č. 323, parcela EKN 2278,
o výmere 5363 m2, druh pozemku: Orná pôda,
spoluvlastnícky podiel: 1/2,
odhadovaná hodnota: 2.500,- EUR,
dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej nehnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 21 kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s
označením „ponukové konanie 2OdK/91/2020– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať:
· navrhovanú kúpnu cenu,
· správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra /nie
starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade
zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
· slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) na vyššie uvedenej nehnuteľnej veci
spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o nadobudnutie nehnuteľnej veci pozemok okres
Banská Bystrica, obec Ľubietová, k.ú. Ľubietová, LV č. 323, parcela EKN 2278, o výmere 5363 m2, druh
pozemku: Orná pôda spoluvlastnícky podiel: 1/2“)
· ponúkanú kúpnu cenu za nehnuteľnú vec v mene euro; · e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v
prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa
bodu 3 tohto oznámenia,
· podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo osoby
oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej
prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]); spolu s ponukou (ako jej
prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby podpisujúcej ponuku,
ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny na
bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu so správou pre prijímateľa: „2OdK/91/2020Vydáva 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, parcela EKN 2278“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v deň skončenia lehoty na
predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K014426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Berki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 190, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 3. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka
Gabriel Berki, dátum narodenia 13.09.1987, bytom Šávoľ 190, 985 41 Šávoľ, Slovenská republika (ďalej aj len
ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 3. kolo
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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verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj majetku Dlžníka
pozostávajúceho zo súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty in concreto
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky VAZ 2103, evidenčné číslo LC152AY, VIN: 0362917, farba: biela, rok výroby:
neznámy, stav motorového vozidla: v premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 900 EUR
Dátum zapísania: 17.04.2020

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky VAZ 2107, evidenčné číslo KS476EV, VIN: XTA210730V1057279, farba: tmavá
červená, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: vyradené z cestnej premávky
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 500 EUR
Dátum zapísania: 17.04.2020

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky ŠKODA FAVORIT 136 L, evidenčné číslo LC704AT, VIN:
TMBADA200K0028003, farba: tmavá fialová, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: vyradené z cestnej
premávky
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 500 EUR
Dátum zapísania: 17.04.2020
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty (Súpis majetku
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 78/2020 zo dňa 23.04.2020). Správca pre
úplnosť uvádza, že mu nie je známa súčasná poloha Predmetu speňažovania.
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 3. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 5OdK/24/2020 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
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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deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „5242020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné
meno prípadne IČO.
Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.

JUDr. Matúš Boľoš - správca

K014427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Berki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 190, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 3. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka
Gabriel Berki, dátum narodenia 13.09.1987, bytom Šávoľ 190, 985 41 Šávoľ, Slovenská republika (ďalej aj len
ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 3. kolo
verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj majetku Dlžníka
pozostávajúceho zo súpisovej zložky majetku zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty in concreto
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky ŠKODA OCTAVIA COMBI TDI (1U/SEASVX01/FM5FM52J024N), evidenčné
číslo LC860DB, VIN: TMBGP41U422550523, farba: šedá metalíza, rok výroby: neznámy, stav motorového
vozidla: v premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 2.500,00 EUR
Dátum zapísania: 17.04.2020
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty (Súpis majetku
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 78/2020 zo dňa 23.04.2020).
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 3. kolo verejného ponukového konania - OCTAVIA; sp. zn.:
5OdK/24/2020 - NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „5242020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné
meno prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
JUDr. Matúš Boľoš - správca

K014428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 835/60, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/225/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/225/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Juraj
Berky, dátum narodenia 27.09.1991, trvale bytom Štúrova 835/60, 962 12 Detva, Slovenská republika,
podnikajúci pod obchodným menom Juraj Berky, s miestom podnikania Štúrova 835/60, 962 12 Detva, Slovenská
republika, IČO: 52 240 550 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj
majetku Dlžníka pozostávajúceho zo súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu majetku všeobecnej
podstaty in concreto
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky CITROEN XSARA PICASSO (CH6FZ/./.), evidenčné číslo PT922BC, VIN:
VF7CH6FZB38772969, farba: modrá metalíza tmavá, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: v premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 1300,00 EUR

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky DAEWOO NEXIA (TF19Y/-/-), evidenčné číslo DT455BJ, VIN:
KLATF19Y1TC226888, farba: červená metalíza tmavá, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: v
premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 250,00 EUR
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(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty (Súpis majetku
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 zo dňa 20.10.2020). Správca pre
úplnosť uvádza, že mu nie je známa súčasná poloha Predmetu speňažovania.
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 4OdK/225/2020 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „42252020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
JUDr. Matúš Boľoš - správca
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K014429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Motoška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 187, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/42/2021 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/42/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Jaroslav Motoška, nar. 12.11.1982, trvale bytom Sielnica 187, 962 31 Sielnica,
podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Motoška, Sielnica 187, 962 31 Sielnica, IČO: 52 901 319, týmto
oznamujem, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 08:00 - 12:00 hod a od 13:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu
na Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, po predchádzajúcom telefonickom nahlásení na tel. č. 0915 959 993
alebo po e-mailovom nahlásení na adrese akpekar@seznam.cz.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K014430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Motoška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 187, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/42/2021 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/42/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka Jaroslav Motoška, nar. 12.11.1982, trvale bytom Sielnica 187, 962 31 Sielnica,
podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Motoška, Sielnica 187, 962 31 Sielnica, IČO: 52 901 319, týmto v
súlade s § 167l ods. 5 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 32 ods. 7) písm. b) zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem veriteľom dlžníka číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet bol zriadený v Tatra banke a.s., č. ú.: SK76 1100 0000
0026 1309 6104.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K014431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuda Ondrejova 2339/7, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/41/2021 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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

171

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 25.03.2021

4OdK/41/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle §167l ods.5 v súvislosti s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Benko, nar.: 30.01.1973, bytom: Ľuda
Ondrejova 2339/7, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom – Ladislav Benko, Ľuda
Ondrejova 2339/7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 009 301, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica pod sp.zn. 4OdK/41/2021, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN kód: SK64
1100 0000 0029 3705 2458.
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; 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. Jana Živická, správca

K014432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626 / 3, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/246/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/246/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 2
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6,974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Pačaj, nar. 02.12.1966, bytom Paseka 626/3, 976 67 Závadka
nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Pačaj - MIRZA, s miestom
podnikania Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 45 661 693, č. k. 5OdK/246/2020, v zmysle §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania č. 2 na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
popis
hnuteľnej rok
Por. č.
veci
výroby
1.
OPEL VECTRA
1998
Spolu súpisová hodnota

stav
miesto
kde
sa
VIN č.
Evidenčn č.
opotrebovanosti
nachádza
Používané
W0L0JBF19W1136790 BR402CF Závadka nad Hronom
250,00,- €

vec hodnota
€
250,00
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za najvyššiu ponúknutú sumu.
V prípade záujmu o zaslanie fotografií predmetného automobilu, kontaktujte prosím správcu na prostredníctvom emailu na: office@advisorsks.sk
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 52462020 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Pacaj VPK 2“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na
ponuku sa nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/246/2020 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (automobil OPEL VECTRA)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania, ak je záujemcom
fyzická osoba
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
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verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese office@advisorsks.sk.
Advisors k.s., správca

K014433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626 / 3, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/246/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/246/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 3
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6,974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Pačaj, nar. 02.12.1966, bytom Paseka 626/3, 976 67 Závadka
nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Pačaj - MIRZA, s miestom
podnikania Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 45 661 693, č. k. 5OdK/246/2020, v zmysle §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania č. 3 na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
popis
hnuteľnej rok
Por. č.
veci
výroby
2.
ŠKODA OCTAVIA 2000
Spolu súpisová hodnota

stav
miesto
kde
sa
VIN č.
Evidenčn č.
opotrebovanosti
nachádza
Používané
TMBBG41U2Y2354292 BR118CG Závadka nad Hronom
300,00,- €

vec hodnota
€
300,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.
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V prípade záujmu o zaslanie fotografií predmetného automobilu, kontaktujte prosím správcu na prostredníctvom emailu na: office@advisorsks.sk
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 52462020 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Pacaj VPK 3“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na
ponuku sa nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/246/2020 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (automobil ŠKODA OCTAVIA)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania, ak je záujemcom
fyzická osoba
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese office@advisorsks.sk.
Advisors k.s., správca

K014434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuda Ondrejova 2339/7, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/41/2021 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/41/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Benko, nar.: 30.01.1973, bytom: Ľuda
Ondrejova 2339/7, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom – Ladislav Benko, Ľuda
Ondrejova 2339/7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 009 301, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica pod sp.zn. 4OdK/41/2021, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v
čase od 08:00-12:00 hod. a 12:30-14:30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Bakossova 8, 974 01 Banská
Bystrica (po predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne
na uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421 917 822 724, +421 902 810 943 alebo elektronicky na e-mailovej
adrese: zivicka@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Jana Živická, správca

K014435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RealCo s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 925 458
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5K/11/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/11/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: RealCo s.r.o., so
sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 51 926 458 (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: SR – Krajský súd v Bratislave
bytom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759

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

66,00 €
1
Neuplatnené
14/1
08.03.2021

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K014436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Michaela Nguyenová; obchodné meno Michaela
Chreňovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/545/2020 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/545/2020
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 Banská Bystrica Uznesením, zo dňa 14. 12. 2020, č. k. 5OdK/545/2020-12, zverejnenom v OV
246/2020, dňa 22. 12. 2020, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Michaela Nguyenová, nar. 17. 09. 1989,
bytom Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Michaela Chreňovská,
s miestom podnikania Tehelná 135, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 46 391 193, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Michaela Nguyenová, nar. 17. 09. 1989, bytom Fraňa Kráľa 883/3,
966 81 Žarnovica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Michaela Chreňovská, s miestom podnikania
Tehelná 135, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 46 391 193 a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Vladimíra Flídera,
so sídlom kancelárie Trhová č. 1, 960 01 Zvolen, značka správcu: S 1492.
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Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Michaela
Nguyenová, nar. 17. 09. 1989, bytom Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Michaela Chreňovská, s miestom podnikania Tehelná 135, 966 01 Hliník nad Hronom,
IČO: 46 391 193, zrušuje.

Vo Zvolene, dňa 22. 03. 2021.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K014437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žitniaková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vimperská 932 / 3, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/557/2020 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/557/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Dana Žitniaková, nar. 27.7.1977, trvale bytom Vimperská 932/3, 962 12 Detva zistil počas
výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení
dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný do konkurznej
podstaty.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Dana Žitniaková, nar. 27.7.1977,
trvale bytom Vimperská 932/3, 962 12 Detva, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.
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JUDr. Dušan Paulík, správca

K014438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuda Ondrejova 2339/7, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/41/2021 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/41/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Benko, nar.: 30.01.1973, bytom: Ľuda
Ondrejova 2339/7, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom – Ladislav Benko, Ľuda
Ondrejova 2339/7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 009 301, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica pod sp.zn. 4OdK/41/2021, týmto oznamuje výzvu na prihlásenie zahraničným veriteľom.
JUDr. Jana Živická, správca
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní z 20. mája 2015.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015.
(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".
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(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) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca
úpadcu: Ladislav Benko, nar.: 30.01.1973, bytom: Ľuda Ondrejova 2339/7, 974 01 Banská Bystrica, oznamujem,
že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.02.2021 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 54/2021 zo dňa 19.03.2021, č.k. 4OdK/41/2021, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu
bola ustanovená JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty, Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings dated 20th
May 2015, our duty as the trustee of bankrupt: Ladislav Benko, born: 30.01.1973, address Ľuda Ondrejova
2339/7, 974 01 Banská Bystrica, is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of
the bankrupt by the decision of the District Court of Banská Bystrica dated on 26th of February 2021
which was announced in the Commercial Bulletin No. 54/2021 from 19th of March 2021, No. 4OdK/41/2021
and simultaneously JUDr. Jana Živická, bankruptcy trustee, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská
Bystrica, Slovak Republic was appointed as the bankruptcy trustee of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuralization
(hereinafter only as „the 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 estate shall be apply by an lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty,
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, SR, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 4OdK/41/2021 S 1777; v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 7, 974 01 Banská Bystrica, SR, k číslu
konania 4OdK/41/2021. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu (www.slovensko.sk) sa prihláška
považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Jana
Živická, bankruptcy trustee, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic,
Slovak Republic to the No. 4OdK/41/2021 S 1777, whereby the lodgement shall be delivered to the trustee
in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy; in one
counterpart the creditor shall deliver the lodgement also to the District Court Banská Bystrica, with the
seat at Skuteckého 7, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 4OdK/41/2021. If the creditor
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delivered the lodgement to the electronic mail box of bankruptcy trustee (www.slovensko.sk) the
lodgement is also considered as delivered on court. (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the trustee later, the lodgement shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the trustee. The registration of
such lodgement into the register of lodgements shall be published by the trustee in the Commercial
Bulletin with stating the creditor and the registered amount (§ 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).
If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement
delivered to the trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise the security right will not be taken into account (§ 28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to
hande over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could
be applied against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying
of all other claims against this estate (§ 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 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 lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence 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 of the claim from the
general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.

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

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

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
could not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic.

Banská Bystrica, 22.03.2021
JUDr. Jana Živická, správca
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K014439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lušpaiová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 172, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/501/2020 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Silvia Lušpaiová, nar. 27.11.1973, trvale bytom Šávoľ
172, 985 41 Šávoľ, oznamuje veriteľom, že v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1) ZKR ponúka na predaj
nehnuteľné veci:
parcela č. 338/13, E KN, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 396 m2
vedená Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor na LV č. 191, k.ú. Šávoľ
spoluvlastnícky podiel 1/2
Cena pozemku: 600 €.
parcela č. 338/14, E KN, záhrada o výmere 96 m2
vedená Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor na LV č. 191, k.ú. Šávoľ
spoluvlastnícky podiel 1/2
Cena pozemku: 400 €.
Lehota na predkladanie ponúk je do 15 dní odo dňa zverejnenia ponuky.
Záujemca o kúpu zloží zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny na účet SK69 7500 0000 0040 1752 9187.
Prihliada sa iba na ponuky, kde bola záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená.
Kupujúcim sa stáva záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Rimavská Sobota, 22.03.2021

JUDr. Pavel Balog, správca

K014440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horáček Erich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vajanského 2932 / 18, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/52/2021 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/52/2021
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Erich Horáček, nar. 22.11.1972, trvale bytom
Vajanského 18, 984 01 Lučenec, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu v Rimavskej Sobote, ul. Železničná 6/1,
počas stránkových hodín pondelok až piatok od 09.00 hod do 15.00 hod. Nazretie do spisu je potrebné dohodnúť
vopred telefonicky so správcom.

Rimavská Sobota, 22.03.2021

JUDr. Pavel Balog, správca

K014441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horáček Erich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vajanského 2932 / 18, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/52/2021 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/52/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Erich Horáček, nar. 22.11.1972, trvale bytom
Vajanského 18, 984 01 Lučenec, oznamuje číslo účtu na ktorý je možné zložiť kauciu.
Číslo účtu: SK69 7500 0000 0040 1752 9187.

Rimavská Sobota, 22.03.2021

JUDr. Pavel Balog, správca

K014442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horáček Erich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vajanského 2932 / 18, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/52/2021 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/52/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka Erich Horáček, nar.
22.11.1972, trvale bytom Vajanského 18, 984 01 Lučenec, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, sp. zn.: 4OdK/52/2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54/2021 dňa 19.03.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu .V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len
ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Pavel Balog, so sídlom Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota,
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Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky
sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho
dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s
bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi , inak
sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje
na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka .

JUDr. Pavel Balog, správca

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
the – Erich Horáček, nar. 22.11.1972, trvale bytom Vajanského 18, 984 01 Lučenec, Slovak republic. I am
obligatetto inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, No 4OdK/52/2021 published
in the Government Journal No 54/2021 on 19.03.2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one
original to the address JUDr. Pavel Balog, so sídlom Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, Slovak Republic.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy , but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of
the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form
und fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in
bankruptcy and registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of
claim and registracion form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about secured amount , kind and order security right, object to
which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and
this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in
the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has
to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy
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declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which
reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the
sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information
provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial
claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot
be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity
shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting
the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak Republic , a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form , which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the Bankrupt.

JUDr. Pavel Balog, Trustee of the Bankrupt

K014443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Danková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 34, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/563/2020 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/563/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina zn S-1346, správca
konkurznej podstaty dlžníka Zuzana Danková, nar. 29.04.1968, bytom Banská Belá 34, 966 15 Banská Belá
v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že bola zapísaná do zoznamu pohľadávok nezabezpečená
pohľadávka veriteľa SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4/B, 010 47 Žilina vo výške 363,39 Eur, ktorá bola doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K014444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Danková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 34, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/563/2020 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/563/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Zuzana Danková, nar. 29.04.1968, bytom Banská Belá 34, 966 15 Banská Belá vedené na OS Banská
Bystrica pod č. konania 2OdK/563/2020 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a teda
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

186

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K014445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 681
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka AGRO - KUSTRA, spol. s r.o. „v konkurze“, Horná 70/13,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 34 116 681 oznamuje účastníkom konania, že podľa § 34 ods. 2) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať dňa 09.04.2021 (t.j. v piatok) v priestoroch v kanceláriu správcu na adrese Horná 13, 974 01 Banská
Bystrica.
Prezentácia sa uskutoční od 08:30 hod. Začiatok schôdze o 09:00 hod.
Program schôdze veriteľov bude nasledovný:
1. Podanie správy k doterajšiemu priebehu konkurzu v rozsahu:
- Informácia o správe a speňažovaniu konkurznej podstaty,
- Informácia o sporoch vyvolaných v súvislosti s konkurzom alebo v sporoch k pokračovaniu ktorých dal správca
súhlas,
- Informácia k vymáhaniu pohľadávok úpadcu.
2. Rozhodovanie o výmene správcu
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, štatutári právnických osôb výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a doklad
totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa pokiaľ tieto už
nie sú súčasťou podaných prihlášok a doklad totožnosti.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca dlžníka AGRO - KUSTRA, spol. s r.o. „v konkurze“

K014446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOPAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 4882/8, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 557 293
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2020 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
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1K/12/2020
Súpis oddelenej podstaty

Nehnuteľné veci - stavby

Číslo
súp.

Názov

Popis stavby

položky

1.

2.

3.

4.

Okres

Súpisová

Obec, štát

hodnota

Mena

nehnuteľnosti

druh stavby: priemyselná
budova, popis stavby:
bioplynová stanica, právny
vzťah k parcele na ktorej leží
stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č.
591.

Okres
Galanta,
Obec
Sereď,
Slovenská
republika

EUR

nehnuteľnosti

druh stavby: priemyselná
budova, popis stavby:
bioplynová stanica, právny
vzťah k parcele na ktorej leží
stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č. 591.

Okres
Galanta,
Obec
Sereď,
Slovenská
republika

EUR

nehnuteľnosti

druh stavby: priemyselná
budova, popis stavby:
bioplynová stanica, právny
vzťah k parcele na ktorej leží
stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č.
591.

Okres
Galanta,
Obec
Sereď,
Slovenská
republika

EUR

nehnuteľnosti

druh stavby: priemyselná
budova, popis stavby:
bioplynová stanica, právny
vzťah k parcele na ktorej leží
stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č. 591.

Okres
Galanta,
Obec
Sereď,
Slovenská
republika

EUR

1.400.000,00
€

5.

6.

nehnuteľnosti

nehnuteľnosti

druh stavby: priemyselná
budova, popis stavby:
bioplynová stanica, právny
vzťah k parcele na ktorej leží
stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č. 591.

druh stavby: priemyselná
budova, popis stavby:
bioplynová stanica, právny
vzťah k parcele na ktorej leží
stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č. 591.

Okres
Galanta,
Obec
Sereď,
Slovenská
republika

EUR

Okres
Galanta,
Obec
Sereď,
Slovenská
republika

EUR

Katastrálne
Deň
Dôvod zapísania
súp. č.
územie
zápisu
majetku
číslo LV,
parč. č. majetku
podiel
majetok
vo
vlastníctve tretej
Katastrálne
osoby
územie
zabezpečujúci
par. č.
Sereď, LV č.
15.3.2021 pohľadávku
4012/16
6256, podiel
veriteľa UniCredit
1/1
Bank
Czech
Republic
and
Slovakia, a.s.
majetok
vo
vlastníctve tretej
Katastrálne
osoby
územie
zabezpečujúci
par. č.
Sereď, LV č.
15.3.2021 pohľadávku
4012/17
6256, podiel
veriteľa UniCredit
1/1
Bank
Czech
Republic
and
Slovakia, a.s.
majetok
vo
vlastníctve tretej
Katastrálne
osoby
územie
zabezpečujúci
par. č.
Sereď, LV č.
15.3.2021 pohľadávku
4012/18
6256, podiel
veriteľa UniCredit
1/1
Bank
Czech
Republic
and
Slovakia, a.s.
majetok
vo
vlastníctve tretej
Katastrálne
osoby
územie
zabezpečujúci
par. č.
Sereď, LV č.
15.3.2021 pohľadávku
4012/19
6256, podiel
veriteľa UniCredit
1/1
Bank
Czech
Republic
and
Slovakia, a.s.
majetok
vo
vlastníctve tretej
osoby
zabezpečujúci
pohľadávku
veriteľa UniCredit
Katastrálne
Bank
Czech
územie
par. č.
Republic
and
Sereď, LV č.
15.3.2021
4012/20
Slovakia, a.s.
6256, podiel
1/1

majetok
vo
vlastníctve tretej
Katastrálne
osoby
územie
zabezpečujúci
par. č.
Sereď, LV č.
15.3.2021 pohľadávku
4012/21
6256, podiel
veriteľa UniCredit
1/1
Bank
Czech
Republic
and
Slovakia, a.s.
majetok
vo
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nehnuteľnosti

druh stavby: priemyselná
budova, popis stavby:
bioplynová stanica, právny
vzťah k parcele na ktorej leží
stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č. 591.

Okres
Galanta,
Obec
Sereď,
Slovenská
republika

EUR

nehnuteľnosti

druh stavby: priemyselná
budova, popis stavby:
bioplynová stanica, právny
vzťah k parcele na ktorej leží
stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č. 591.

Okres
Galanta,
Obec
Sereď,
Slovenská
republika

EUR

Deň vydania: 25.03.2021

vlastníctve tretej
Katastrálne
osoby
územie
zabezpečujúci
par. č.
Sereď, LV č.
15.3.2021 pohľadávku
4012/22
6256, podiel
veriteľa UniCredit
1/1
Bank
Czech
Republic
and
Slovakia, a.s.
majetok
vo
vlastníctve tretej
Katastrálne
osoby
územie
zabezpečujúci
par. č.
Sereď, LV č.
15.3.2021 pohľadávku
4012/23
6256, podiel
veriteľa UniCredit
1/1
Bank
Czech
Republic
and
Slovakia, a.s.

Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovaiceho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 000516J/CORP/2014 zo dňa
20.03.2018
Zabezpečený veriteľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336
Záložné právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností pod čílosm V-1291/2018.
Zabezpečená suma: 487 373, 48 €
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 71
Poradie: druhé
Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovaiceho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 000036I/CORP/2015 zo dňa
20.01.2017
Zabezpečený veriteľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336
Záložné právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností pod čílosm V-671/2017
Zabezpečená suma: 24 250,00 €
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 70
Poradie: prvé
Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovaiceho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 000036I/CORP/2015 zo dňa
20.01.2017
Zabezpečený veriteľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336
Záložné právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností pod čílosm V-671/2017
Zabezpečená suma: 1 300 641,60 €
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 69
Poradie: prvé
Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovaiceho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 000516J/CORP/2014 zo dňa
20.03.2018
Zabezpečený veriteľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336
Záložné právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností pod čílosm V-1291/2018
Zabezpečená suma: 712 806,54 €
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 68
Poradie: druhé
Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovaiceho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 000516J/CORP/2014 zo dňa
20.03.2018
Zabezpečený veriteľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336
Záložné právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností pod čílosm V-1291/2018
Zabezpečená suma: 486 910,90 €
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Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 67

K014447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 3178/137, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1992
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/282/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/282/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka:
Tomáš Bilý, nar. 19.01.1992, bytom Poštárka 3178/137, 085 01 Bardejov (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu
absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 22.03.2021

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

K014448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašová Brigita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902/90, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1989
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/274/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/274/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka:
Brigita Kašová, nar. 03.02.1989, bytom Podskalka 5902/90, 066 01 Humenné (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu
absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 22.03.2021

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

K014449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eštok Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodružal 33, 090 05 Bodružal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/354/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/354/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:
Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/354/2019 zo dňa 20.05.2019 v právnej veci navrhovateľa–dlžníka:
Peter Eštok, nar. 23.08.1978, trvale bytom Bodružal 33, 090 05 Bodružal, podnikajúci pod obchodným
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menom Peter Eštok, s miestom podnikania 090 05 Bodružal 33, Slovenská republika, IČO: 50 379 194
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi
uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 99/2019 dňa 24.05.2019, pričom v zmysle § 199
ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 25.05.2019
V zmysle ust. §-u 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie
základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Lenka Jamnická, správca dlžníka Peter Eštok, nar. 23.08.1978, trvale bytom Bodružal 33, 090 05
Bodružal, podnikajúci pod obchodným menom Peter Eštok, s miestom podnikania 090 05 Bodružal 33,
Slovenská republika, IČO: 50 379 194 (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u
166i ZoKR po preskúmaní pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z vyjadrenia dlžníka na osobnom
stretnutí a z poskytnutých súčinností dožiadaných subjektov, vyhotovil dňa 18.08.2019 súpis majetku všeobecnej
konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 161/2019 dňa 21.08.2019 pod číslom zverejnenia K073328.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 09.07.2019. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.
Majetok dlžníka tvoriaci konkurznú podstatu bol speňažený v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta v spojení
s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR v 1. kole verejného ponukového konania zverejneného v OV č. 175/2019 dňa
11.09.2019). Zámer zostaviť rozvrh výťažku po speňažení majetku konkurznej podstaty správca v súlade s ust. §u 167u ods. 1 posledná veta ZoKR oznámil v OV č. 115/2020 dňa 17.06.2020. Dňa 17.06.2019 správca pripravil
Rozvrh výťažku, ktorý bol jednotlivým prihláseným veriteľom k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii správcu.
Výťažok za speňaženie vyššie uvedenej súpisovej zložky majetku nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzu
v zmysle § 167u ZKR.
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, značka
správcu S 1423, týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že:
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ZKR). Na základe uvedených skutočností
správca oznamuje, že v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov konkurz vyhlásený na Peter Eštok, nar. 23.08.1978, trvale bytom Bodružal 33,
090 05 Bodružal, podnikajúci pod obchodným menom Peter Eštok, s miestom podnikania 090 05 Bodružal
33, Slovenská republika, IČO: 50 379 194, spis. zn. 5OdK/354/2019 končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
(§167t ZKR).
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
5OdK/354/2020 zo dňa 20.05.2019, na majetok dlžníka: Peter Eštok, nar. 23.08.1978, trvale bytom Bodružal
33, 090 05 Bodružal, podnikajúci pod obchodným menom Peter Eštok, s miestom podnikania 090 05
Bodružal 33, Slovenská republika, IČO: 50 379 194, zrušuje. (§167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Poučenie: V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Poprade 15.03.2021
JUDr. Lenka Jamnická, správca
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K014450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pirník Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michajlov 45, 067 73 Michajlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/190/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/190/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/190/2019 zo dňa 29.03.2019 v právnej veci navrhovateľa–dlžníka:
Michal Pirník, nar. 01.03.1967, Michajlov 45, 067 73 Michajlov, Slovenská republika zastúpený Centrom
právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok
dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a
vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku 67/2019 dňa 04.04.2019, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie
právoplatnosť dňa 05.04.2019
V zmysle ust. §-u 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie
základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Lenka Jamnická, správca dlžníka Michal Pirník, nar. 01.03.1967, Michajlov 45, 067 73 Michajlov,
Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po
preskúmaní pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí a z
poskytnutých súčinností dožiadaných subjektov, vyhotovil dňa 09.06.2019 súpis majetku všeobecnej konkurznej
podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 111/2019 dňa 11.06.2019 pod číslom zverejnenia K049919.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 20.05.2019. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.
Majetok dlžníka tvoriaci konkurznú podstatu bol speňažený v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta v spojení
s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR v 1. kole verejného ponukového konania zverejneného v OV č. 116/2019 dňa
18.06.2019). Zámer zostaviť rozvrh výťažku po speňažení majetku konkurznej podstaty správca v súlade s ust. §u 167u ods. 1 posledná veta ZoKR oznámil v OV č. 115/2020 dňa 17.06.2020. Dňa 09.06.2019 správca pripravil
Rozvrh výťažku, ktorý bol jednotlivým prihláseným veriteľom k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii správcu.
Výťažok za speňaženie vyššie uvedenej súpisovej zložky majetku nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzu
v zmysle § 167u ZKR
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, značka
správcu S 1423, týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že:
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ZKR). Na základe uvedených skutočností
správca oznamuje, že v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov konkurz vyhlásený na Michal Pirník, nar. 01.03.1967, Michajlov 45, 067 73
Michajlov, Slovenská republika, spis. zn. 2OdK/190/2019 končí.
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Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden ďalší majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
(§167t ZKR).
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
2OdK/190/2019 zo dňa 29.03.2019, na majetok dlžníka Michal Pirník, nar. 01.03.1967, Michajlov 45, 067 73
Michajlov, Slovenská republika, spis. zn. 2OdK/190/2019 zrušuje (§167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Poučenie: V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Poprade 15.03.2021
JUDr. Lenka Jamnická, správca

K014451
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

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

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/305/2020 zo dňa 25.08.2020 v právnej veci navrhovateľa–dlžníka:
Ján Košč, nar. 11.01.1952, Továrenská 826/6, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika zastúpený
Centrom právnej pomoci – kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok
dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 168/2020, K065707, dňa 31.08.2020, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR
nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 01.09.2020.
V zmysle ust. §-u 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie
základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Lenka Jamnická, správca Ján Košč, nar. 11.01.1952, Továrenská 826/6, 064 01 Stará Ľubovňa,
Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po
preskúmaní pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí a z
poskytnutých súčinností dožiadaných subjektov, vyhotovil dňa 15.11.2020 súpis majetku všeobecnej konkurznej
podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 224/2020 dňa 20.11.2020 pod číslom zverejnenia K084084.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 15.11.2020. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Majetok dlžníka tvoriaci konkurznú podstatu bol speňažený v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta v spojení
s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR v 1. kole verejného ponukového konania zverejneného v OV č. . 224/2020 dňa
20.11.2020. Zámer zostaviť rozvrh výťažku po speňažení majetku konkurznej podstaty správca v súlade s ust. §-u
167u ods. 1 posledná veta ZoKR oznámil v OV č. 57/2021 dňa 24.03.2021. Dňa 10.03.2021 správca pripravil
Rozvrh výťažku, ktorý bol jednotlivým prihláseným veriteľom k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii správcu.
Veritelia prihlásených pohľadávok boli pomerne uspokojení podľa výšky ich zistených pohľadávok v zmysle
rozvrhu výťažku.
V zmysle ustanovenia §-u 167v ods. 1 ZoKR správca týmto oznamuje, že po splnení rozvrhu výťažku
sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ján Košč, nar. 11.01.1952, Továrenská 826/6, 064 01 Stará
Ľubovňa, Slovenská republika, spis. zn. 2OdK/305/2020 zo dňa 25.08.2020 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
2OdK/305/2020 zo dňa 25.08.2020, na majetok dlžníka: Ján Košč, nar. 11.01.1952, Továrenská 826/6, 064 01
Stará Ľubovňa, Slovenská republika, zrušuje (§167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Poučenie: V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Poprade 10.03.2021
JUDr. Lenka Jamnická, správca

K014452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Fedák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 110, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/284/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/284/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Fedák, nar. 16.01.1951, bytom 090
22 Bukovce 110, 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 majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty.
Predmetom speňažovania je nasledovný majetok úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty:
2. Hnuteľný majetok
Osobné motorové vozidlo:
Evidenčné číslo:
VIN:
Rok výroby:
Farba:
Druh paliva:
Výkon motora/otáčky:
Stav tachometra:
Spoluvlastnícky podiel:
Stav opotrebovanosti:
Súpisová hodnota:

Škoda Octavia, Hatchback, 5Dv.
SP 770AO
TBMZZZ1U2080426
01/1998
Modrá
NM
81 kW
351672
BSM manželka Mária Fedáková, nar. 15.06.1956, bytom 090 22 Bukovce č. 110
opotrebované v závislosti od veku vozidla, pojazdné
1200,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/284/2020 NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Jozef Šperka,
PhD., MBA, ul. Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad tak, aby bola doručená najneskôr do desiatich (10)
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich (10) pracovných dní odo dňa otvárania obálok 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.
6. V lehote piatich (5) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie.
8. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0948191292.
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 v eurách;
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.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
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: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/284/2020. Záloha musí byť
pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka 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 (10) dní od skončenia
dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papín 163, 067 33 Papín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/63/2021 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/63/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Kováč, nar. 26.12.1982, Papín
163,067 33 Papín, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom PE.KO, s miestom podnikania 067 33 Papín
č.163, IČO: 32 372 639, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Karpatská 3256/15,
058 01 Poprad, počas pracovných dní v úradných hodinách: 8:00 - 12:00 hod a 13:00 - 15:00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom emailu na info@eubankrupt.sk.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K014454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papín 163, 067 33 Papín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/63/2021 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/63/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Kováč, nar. 26.12.1982, Papín
163,067 33 Papín, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom PE.KO, s miestom podnikania 067 33 Papín
č.163, IČO: 32 372 639, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Pri kaucii je potrebné uviesť číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo bankového účtu:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
Číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
3OdK/63/2021 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K014455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Janek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenov 106, 082 42 Bzenov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/41/2021 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/41/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Marián Janek, Bzenov 106, 082 42 Bzenov, na ktorého konkurz bol vyhlásený v OV č. 54/2021
dňa 19.3.2021 pod č. K013494, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Hlavná 13, 080 01 Prešov,
počas stránkových hodín Po-Pia od 7.30 do 12.00 hod. a 13.00 do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu je potrebné uplatniť písomne na uvedenej adrese alebo elektronicky na
adrese tarabcak@centrum.sk

K014456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Janek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenov 106, 082 42 Bzenov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/41/2021 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/41/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle §32 ods. 7 ZKR oznamujem, že kauciu 350,- EUR na popretie pohľadávky môžu veritelia zložiť na č.ú.
SK12 1111 0000 0014 8074 3018 v UniCredit Bank a.s. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
uvedený bankový účet bola pripísaná s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu

K014457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhradie 52 / 50, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/280/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/280/2020
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Bartoš, správca S1991, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len
„Správca“), správca dlžníka: Renáta Ferencová, nar. 27.01.1987, Podhradie 52/50, 086 33 Zborov (ďalej aj ako
len „dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie
na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Druhé kolo
Predmet speňažovania: majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 14/2021 dňa 22.01.2021 a to súpisová zložka majetku:
Hnuteľná vec:
Číslo súpisovej
zložky
1.

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci
(zlomok) Dlžníka
hodnota v €
majetku
majetku
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, ŠPZ:
§ 167h ods. 1, §
18.01.2021
BJ265AC, VIN: TMBZZZ1U0W2109316, farba modrá 1/1
500,167i ZKR
metalíza, rok výroby 1998

V II. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu Dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: judrbartos.spravca@gmail.com
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „II. kolo –
verejné ponukové konanie – 3OdK/280/2020 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK08 7500 0000 0040 2805 3524, v poznámke uviesť: Ferencová
Renáta, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 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;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu; v prípade fyzických osôb
fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 3 pracovných dní otváranie
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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obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených
záväzných ponúk, pričom víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. Následne
po uplynutí lehoty v súlade s ust. § 167r ods. 2 ZKR správca upovedomí záujemcov.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K014458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapec Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 4855 / 6, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/388/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/388/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Bartoš, správca S1991, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len
„Správca“), správca dlžníka: Matúš Kapec, nar. 21.09.1985, trvale bytom Tomášikova 6, 080 01 Prešov,
podnikajúci pod obchodným menom Matúš Kapec BLACK TAXI, s miestom podnikania Tomášikova 4855/6, 080
01 Prešov, IČO: 50 028 677 (ďalej aj ako len „dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Druhé kolo
Predmet speňažovania: majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 4/2021 dňa 08.01.2021 a to súpisová zložka majetku:
Hnuteľná vec:
Číslo súpisovej
zložky
1.

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci
(zlomok) Dlžníka
hodnota v €
majetku
majetku
Osobné motorové vozidlo zn. Toyota Avensis 2,0,
§ 167h ods. 1, §
31.12.2020
ŠPZ: PO336FS, VIN: SB1EK76L30E020664, farba 1/1
3000,167i ZKR
čierna metalíza, rok výroby 2010

V II. opakovanom kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za
najvyššiu cenovú ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si
záujemca môže vyžiadať u správcu Dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu:
judrbartos.spravca@gmail.com
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01
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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Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „II. kolo –
verejné ponukové konanie – 5OdK/388/2020 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK08 7500 0000 0040 2805 3524, v poznámke uviesť: Kapec
Matúš, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 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;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu; v prípade fyzických osôb
fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 3 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených
záväzných ponúk, pričom víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. Následne
po uplynutí lehoty v súlade s ust. § 167r ods. 2 ZKR správca upovedomí záujemcov.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K014459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Taragoš Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korpašská 2330 / 54, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/435/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/435/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len „Správca“), správca
dlžníka: Rudolf Taragoš, nar. 05.10.1984, trvale bytom Korpašská 54, 082 21 Veľký Šariš (ďalej aj ako len
„dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie
na predaj majetku dlžníka patriaceho do 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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Kolo: Druhé
Predmet speňažovania: majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 29/2021 dňa 12.02.2021 a to súpisová zložka majetku:
3) Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis hnuteľnej veci: Osobné motorové vozidlo zn. Renault Clio,
ev. č.: PO988CF, VIN: VF1CB0A0F18594527, farba čierna metalíza, druh karosérie: AB hatchback 3dv., rok
výroby 1998, Spoluvlastnícky podiel (zlomok) Dlžníka: 1/1, Súpisová hodnota v €: 300,-, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 08.02.2021,
4) Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis hnuteľnej veci: Osobné motorové vozidlo zn. Daewoo Lanos,
ev. č.: PO363CX, VIN: KLATF48YEWB262582, farba zelená metalíza svetlá, druh karosérie: AA sedan, rok
výroby 1998, Spoluvlastnícky podiel (zlomok) Dlžníka: 1/1, Súpisová hodnota v €: 800,-, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 08.02.2021.
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Slavomír Tekeľ, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
V II. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu Dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: judrtekel.spravca@gmail.com.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Slavomír Tekeľ, Námestie slobody 2, 066
01 Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „II. kolo –
verejné ponukové konanie – 5OdK/435/2020 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664 3491, v poznámke uviesť: Taragoš
Rudolf, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 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;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;v prípade fyzických osôb
fotokópia občianského preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 3 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených
záväzných ponúk, pričom víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. Nasledne
po uplynutí lehoty v súlade s ust. § 167r ods. 2 ZKR správca upovedomí záujemcov.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke 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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V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K014460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oliver Bucko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 25, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/18/2021 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/18/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Oliver Bucko, nar. 06.09.1952, trvale bytom
9. mája 25, 083 01 Sabinov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Oliver Bucko – Autodoprava, so
sídlom Špania Dolina 198, 974 01 Špania Dolina, IČO: 349 903 30, týmto v zmysle § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že súpis majetku
všeobecnej podstaty dlžníka je nasledovný:
Poradové číslo:
Popis súpisovej zložky:
List vlastníctva:
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Súpisová hodnota:
Poznámka:
Dôvod zápisu:
Dátum zápisu do súpisu:

S1
Pozemky nachádzajúce sa v k. ú.: Pečovská Nová Ves, obec: Pečovská N. Ves, okres: Sabinov
2021
Parc. č.: 713, Výmera: 7466 m2, druh pozemku: Orná pôda, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 714, Výmera: 2247 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 715, Výmera: 1772 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 716, Výmera: 8612 m2, druh pozemku: Orná pôda, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 717, Výmera: 3817 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 718, Výmera: 2484 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 719, Výmera: 22900 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 721, Výmera: 4126 m2, druh pozemku: Orná pôda, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 722/1, Výmera: 2069 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 722/2, Výmera: 1132 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 722/3, Výmera: 13396 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 723/5, Výmera: 2120 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 724/6, Výmera: 4653 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 724/7, Výmera: 24309 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 724/8, Výmera: 27420 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 780, Výmera: 3874 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
4 624,11 €
Cena stanovená odhadom správcu
Vlastníctvo dlžníka
22.3.2021

Poradové číslo:
Popis súpisovej zložky:
List vlastníctva:
Pozemok KNE
Súpisová hodnota:
Poznámka:
Dôvod zápisu:
Dátum zápisu do súpisu:

S2
Pozemky nachádzajúce sa v k. ú.: Pečovská Nová Ves, obec: Pečovská N. Ves, okres: Sabinov
2110
Parc. č.: 712, Výmera: 37440 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
1 404,00 €
Cena stanovená odhadom správcu
Vlastníctvo dlžníka
22.3.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradové číslo:
Popis súpisovej zložky:
List vlastníctva:
Pozemok KNE
Súpisová hodnota:
Poznámka:
Dôvod zápisu:
Dátum zápisu do súpisu:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

S3
Pozemky nachádzajúce sa v k. ú.: Pečovská Nová Ves, obec: Pečovská N. Ves, okres: Sabinov
2159
Parc. č.: 724/5, Výmera: 130023 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
4 875,86 €
Cena stanovená odhadom správcu
Vlastníctvo dlžníka
22.3.2021

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca dlžníka

K014461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oliver Bucko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 25, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/18/2021 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/18/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Oliver Bucko, nar. 06.09.1952, trvale bytom
9. mája 25, 083 01 Sabinov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Oliver Bucko – Autodoprava, so
sídlom Špania Dolina 198, 974 01 Špania Dolina, IČO: 349 903 30, 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“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty.
Predmetom speňažovania je nasledovný súbor majetok úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty:
Poradové číslo:
Popis súpisovej zložky:
List vlastníctva:
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Pozemok KNE
Súpisová hodnota:

S1
Pozemky nachádzajúce sa v k. ú.: Pečovská Nová Ves, obec: Pečovská N. Ves, okres: Sabinov
2021
Parc. č.: 713, Výmera: 7466 m2, druh pozemku: Orná pôda, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 714, Výmera: 2247 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 715, Výmera: 1772 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 716, Výmera: 8612 m2, druh pozemku: Orná pôda, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 717, Výmera: 3817 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 718, Výmera: 2484 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 719, Výmera: 22900 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 721, Výmera: 4126 m2, druh pozemku: Orná pôda, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 722/1, Výmera: 2069 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 722/2, Výmera: 1132 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 722/3, Výmera: 13396 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 723/5, Výmera: 2120 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 724/6, Výmera: 4653 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 724/7, Výmera: 24309 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 724/8, Výmera: 27420 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Parc. č.: 780, Výmera: 3874 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
4 624,11 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poznámka:
Dôvod zápisu:
Dátum zápisu do súpisu:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

Cena stanovená odhadom správcu
Vlastníctvo dlžníka
22.3.2021

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/18/2021 – S1 -NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Jozef
Šperka, PhD., MBA, ul. Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich (10) pracovných dní odo dňa otvárania obálok 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.
6. V lehote piatich (5) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie.
8. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0948191292.
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 v eurách;
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.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
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: fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/18/2021; S1. Záloha musí byť
pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka 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 (10) dní od skončenia
dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.

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

205

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Správca dlžníka

K014462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oliver Bucko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 25, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/18/2021 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/18/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Oliver Bucko, nar. 06.09.1952, trvale bytom
9. mája 25, 083 01 Sabinov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Oliver Bucko – Autodoprava, so
sídlom Špania Dolina 198, 974 01 Špania Dolina, IČO: 349 903 30, 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“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty.
Predmetom speňažovania je nasledovný súbor majetok úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty:
Poradové číslo:
Popis súpisovej zložky:
List vlastníctva:
Pozemok KNE
Súpisová hodnota:
Poznámka:
Dôvod zápisu:
Dátum zápisu do súpisu:

S2
Pozemky nachádzajúce sa v k. ú.: Pečovská Nová Ves, obec: Pečovská N. Ves, okres: Sabinov
2110
Parc. č.: 712, Výmera: 37440 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
1 404,00 €
Cena stanovená odhadom správcu
Vlastníctvo dlžníka
22.3.2021

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/18/2021 – S2 -NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Jozef
Šperka, PhD., MBA, ul. Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich (10) pracovných dní odo dňa otvárania obálok 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.
6. V lehote piatich (5) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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8. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0948191292.
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 v eurách;
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.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
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: fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/18/2021; S2. Záloha musí byť
pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka 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 (10) dní od skončenia
dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Správca dlžníka

K014463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oliver Bucko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 25, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/18/2021 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/18/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Oliver Bucko, nar. 06.09.1952, trvale bytom
9. mája 25, 083 01 Sabinov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Oliver Bucko – Autodoprava, so
sídlom Špania Dolina 198, 974 01 Špania Dolina, IČO: 349 903 30, 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“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty.
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Predmetom speňažovania je nasledovný súbor majetok úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty:
Poradové číslo:
Popis súpisovej zložky:
List vlastníctva:
Pozemok KNE
Súpisová hodnota:
Poznámka:
Dôvod zápisu:
Dátum zápisu do súpisu:

S3
Pozemky nachádzajúce sa v k. ú.: Pečovská Nová Ves, obec: Pečovská N. Ves, okres: Sabinov
2159
Parc. č.: 724/5, Výmera: 130023 m2, druh pozemku: Trvalý trávnatý porast, Spoluvlastnícky podiel: 1/12
4 875,86 €
Cena stanovená odhadom správcu
Vlastníctvo dlžníka
22.3.2021

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/18/2021 – S3 -NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Jozef
Šperka, PhD., MBA, ul. Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich (10) pracovných dní odo dňa otvárania obálok 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.
6. V lehote piatich (5) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie.
8. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0948191292.
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 v eurách;
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.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
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: fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/18/2021; S3. Záloha musí byť
pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.
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Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka 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 (10) dní od skončenia
dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Správca dlžníka

K014464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haverčák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snina -, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/63/2021 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/63/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca dlžníka: Martin Haverčák, nar. 16.11.1991, trvale bytom 069 01 Snina,
oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu Sov. hrdinov 200/33, 089 01
Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: office@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K014465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Velán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2021 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka - Lukáš Velán, nar.: 22.09.1984, Prostějovská 5, 080 01 Prešov v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/39/2021, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu
vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod.
a od 12:30 do 15:00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
matej.ambroz.spravca@gmail.com.
Mgr. Matej Ambroz, správca
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K014466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Velán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2021 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka - Lukáš Velán, nar. 22.09.1984, Prostějovská 5, 080 01 Prešov v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/39/2021, týmto zverejňuje číslo bankového
účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky.
Číslo bankového účtu je nasledovné: SK70 8330 0000 0044 1884 1884. Bankový účet je vedený vo Fio banka a.
s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K014467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Velán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2021 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Lukáš Velán, nar.: 22.09.1984, Prostějovská 5, 080 01 Prešov oznamujeme, že bol na
majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/39/2021 zo dňa 12.03.2021 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 53/2021 zo dňa 18.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený Mgr.
Matej Ambroz.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Lukáš Velán, permanent adress Prostějovská
5, 080 01 Prešov, born on 22.09.1984, our duty is to inform you, that with the resolution of the District
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Court Prešov, No. 4OdK/296/2020 on the 08.12.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No.
53/2021 from 18.03.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and appointed Mgr. Matej Ambroz as the
trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be
considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
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
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic 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.
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 secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
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 amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
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 applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
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)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
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nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.
Mgr. Matej Ambroz, správca / trustee

K014468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R.A.S., s.r.o., Sveržov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 897
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5R/1/2018 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5R/1/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Stanislav Hreha
Sídlo: Chmeľová 155, 086 33 Chmeľová
IČO: 33530530
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 1867,57 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 18.03.2021
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 590
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 18.03.2021

K014469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R.A.S., s.r.o., Sveržov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 897
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5R/1/2018 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5R/1/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Ing. Slavomír Patarák
Sídlo: J. Grešáka 3174/7, 085 01 Bardejov
IČO: 50017985
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 304,09 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 18.03.2021
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 591
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 18.03.2021

K014470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ST OMEGA s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. gen. Štefánika 3 / 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 791
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2015 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k.s., správca S 1755, so sídlom kancelárie Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov,
správca úpadcu ST OMEGA s.r.o., IČO: 31702791, Nám. gen. Štefánika 3, 06401 Stará Ľubovňa, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2156/P, č. k.: 2R/1/2015 v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky uplatnenej/pohľadávok
uplatnených prihláškou pohľadávky do zoznamu pohľadávok úpadcu doručenej/doručených po skončení
základnej prihlasovacej lehoty, t. j. po 29.2.2016, a to nasledovne:
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Veriteľ:
Slovenská republika - Daňový úrad Prešov
Hviezdoslavova 7
08001 Prešov
IČO: 424995000017

Prihlásená suma
Poradové číslo
1

Istina
66029,30 €

Úroky
0,00 €

Úroky z omeškania
0,00 €

Poplatok z omeškania
0,00 €

Náklady uplatnenia
0,00 €

Celková suma
66029,30 €

Pohľadávky boli do zoznamu pohľadávok zapísané dňa 22.03.2021 pod č. 382.

V Bardejovských Kúpeľoch, dňa 22.03.2021

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu
ST OMEGA s.r.o. v konkurze

K014471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Salzerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.4.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/314/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/314/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle § 167v, ods.1, ZKR oznamuje, že konkurz končí, pretože nebol zistený žiadny majetok úpadcu,
ktorý podlieha konkurzu a preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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K014472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Richvald 84, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/191/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/191/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Sabol, nar. 22.10.1977, Richvald 84,
085 01 Bardejov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Marin Sabol – SNIPER, IČO: 37120514,
s miestom podnikania 085 01 Richvald 84, týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Podľa ustanovenia § 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.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca dlžníka

K014473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Norko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanská 20, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2021 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/36/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová
zložka
majetku
č.

1.

Popis inej
majetkovej
hodnoty

Obchodný
podiel v
spoločnosti
VANOR, spol. s
r.o. v konkurze,

Výška
Výška
Vlastník
splateného
obchodného
obchodného
základného
podielu
podielu
imania

100%

331
939,188741

dlžník

Register

Stanovenie hodnoty podielu

obchodná spoločnosť od svojho
založenia vykonávala podnikateľskú
činnosť, v zbierke listín sa nachádza
závierka, z ktorej vyplýva, že majetok
spoločnosť je
spoločnosti je obchodná spoločnosť
zapísaná v
niekedy vykonávala podnikateľskú
Obchodnom
činnosť, pričom posledná závierka v
registri
registri účtovných závierok je k
Okresného súdu 28.05.2020 a z nej vyplýva, že majetok
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28.05.2020 a z nej vyplýva, že majetok
spoločnosti je 10,- eur. Spoločnosť má
dlhodobo záväzky a záporné vlastné
imanie. Na spoločnosť bol uznesením
Okresného súdu Prešov, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa
11.08.2020 sp. zn. 1K/4/2020
vyhlásený konkurz.

K014474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcin Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Domaša 105, 094 02 Malá Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/21/2021 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/21/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla účtu v banke na účel zloženia preddavkov.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 ZKR v nadväznosti na ust. § 167l ods. 5 ZKR týmto zverejňujem číslo účtu
v banke na účel zloženia preddavkov na trovy konania o popretie pohľadávky (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR)
a o určenie popretej pohľadávky (§ 32 ods. 11 ZKR).

Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška trov konania:
·
·
·

2% zo sumy spornej pohľadávky,
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
najmenej 350,-€ a najviac 10.000,-€

Poučenie:
Konanie o popretí pohľadávky
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (správca toto oprávnenie nemá).
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.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania, ktorý 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 preddavku sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí
súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Konanie o určenie popretej pohľadávky
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 čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel,
veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal
s odbornou starostlivosťou.

V Prešove dňa 22.03.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K014475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cigeľka 92, 086 02 Cigeľka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/318/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/318/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
V súlade s ust. § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 2 ZKR týmto zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty (ďalej len "súpis"):
Typ
majetku
Hnuteľná
vec

Súpisová
hodnota [EUR]

Názov

Osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA FELICIA, hatchback 5dv. Červenej farby, rok výroby 2001,
400,opotrebované, pojazdné s platnou emisnou kontrolou.
Rodinný dom – pôvodná drevenica, súp. č. 92 postavený na pozemku parc. č. 406/21 v katastrálnom území
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Rodinný dom – pôvodná drevenica, súp. č. 92 postavený na pozemku parc. č. 406/21 v katastrálnom území
23.000,obce Cigeľka v okrese Bardejov, zapísaný na LV č. 755 vo výlučnom vlastníctve

Podľa § 167j ods. 2 ZKR kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu
námietku.

V Prešove dňa 22.03.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K014476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Lukáš Pažinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 10, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/296/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/296/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zapísania oneskorene prihlásených pohľadávok
Ako správca podstaty dlžníka JUDr. Lukáš Pažinka, nar. 01.02.1987, bytom Pribinova 10, 070 01 Michalovce,
zapisujem do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
3.
Veriteľ:

Paed.Dr. Bruno Salej, RSc.
Okružná 96, Michalovce

Výška prihlásenej pohľadávky:
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Poradie pohľadávky:

84.000,- €
Zmluva o pôžičke zo dňa 15.01.2019
iná pohľadávka

Zabezpečenie:

nie

Deň prihlásenia:

08.03.2021

V Košiciach, 22.03.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Vaško
správca

K014477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurský Ján, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavské Bystré 187, 049 31 Rožňavské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/526/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/526/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice, správca dlžníka Ing. Ján
Ďurský, narodený: 17.06.1964, bytom: Rožňavské Bystré 187, 049 31 Rožňavské Bystré, v súlade s ust. § 167n
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s
ust. 167p a nasl. ZKR vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného
hnuteľného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
210/2020 dňa 30.10.2020, K078880, a to:
Druh: Hnuteľná vec
Poradové
Predmet
Spoluvlastnícky Deň zápisu
číslo
podiel
súpisovej
zložky
1.
Osobné
motorové
vozidlo
Audi
A4,
kategória
M1,
typ: 1/1
26.10.2020
B58D/AAEBF1/FM52CQR92S5N, evidenčné číslo: ZV 039 BM, rok výroby 1997,
objem valcov 1781 cm3, VIN: WAUZZZ8DZWA059797, farba: strieborná metalíza
pastelová, stav počítadla prejdenej vzdialenosti: cca 182 000 km
2.
Osobné motorové vozidlo Renault Megane, kategória M1, typ: Renault Megane, 1/1
26.10.2020
sedan hatchback BA0W05, evidenčné číslo: ZV 970 AH, rok výroby 1999, objem
valcov 1390 cm3, VIN: VF1BA0W0519809566, farba: červená čerešňová pastelová,
stav počítadla prejdenej vzdialenosti: cca 178 000 km

Súpisová
hodnota

500 eur

600 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Predmety speňažovania sa v ponukovom konaní speňažujú ako samostatné hnuteľné veci.
2. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom
správcovskej kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, písomne v zapečatenej obálke s označením „ĎURSKÝ –
ponukové konanie - NEOTVÁRAŤ - 32OdK/526/2019“ alebo elektronicky v lehote do 16.04.2021, a to do 15:00
hod. posledného dňa lehoty. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď
boli podané na odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
4. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky (návrh kúpnej ceny);
- doklad o zaplatení zálohy: účastník ponukového konania je povinný zložiť zálohu na bankový účet správcu číslo
IBAN SK48 1100 0000 0026 1477 2477 vedený v Tatra banka, a.s. pod variabilným symbolom: 325262019.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha záujemcom zložená na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom

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

220

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

rozsahu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu, a to najneskôr do doby
určenej na predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom alebo vkladom na
účet správcu;
- označenie záujemcu: meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu;
- číslo účtu, na ktorý majú byť záujemcovi vrátené finančne prostriedky zložené ako záloha, v prípade jeho
neúspechu vo verejnom ponukovom konaní.
Ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má správca právo
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 16.04.2021 o 15:30 hod.
Ponukové konanie bude vyhodnotené do piatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok o čom bude správcom
spísaný záznam.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi, pričom
ním uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli.
9. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
10. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom, zložená záloha vo
výške 10 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so
správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 90 % sumy zloženej zálohy.
11. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvýhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
12. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku
znáša záujemca.
13. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
14. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Záujemcovia o bližšie
informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na chapcakova@yahoo.com.
Obhliadka motorových vozidiel je možná vo Zvolene a v Rožňavskom Bystrom.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca
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K014478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Milaničová, nar. 03.07.1981
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Talinská 2389/10, 040 12 Košice - Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 859 830
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/452/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/452/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Júlia Milaničová, narodená: 03.07.1981, bytom: Talinská 2389/10, 040 12 KošiceNad jazerom, podnikajúca pod obchodným menom: Júlia Milaničová, s miestom podnikania: Talinská 2389/10,
040 12 Košice-Nad Jazerom, IČO: 44 859 830, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn.
32OdK/452/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
V Košiciach, dňa 22.03.2021
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K014479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Tárczyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 193/13, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/1/2021 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/1/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Daniela Tarhajová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Tárczyová, nar. 6. 1. 1986, bytom: Záhradná
193/13, 076 43 Čierna nad Tisou, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K014480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hermína Dudyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turzovská 404/7, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/48/2021 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/48/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/48/2021 zo dňa 4.3.2021, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 47/2021 dňa 10.03.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Hermína Dudyová, narodená: 09.02.1945, bytom: Turzovská 404/7, 056 01 Gelnica a do funkcie správcu
ustanovil Ing. Zuzanu Baumöhl Schwartzovú, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1286.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Vojenská 12, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 09:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského
spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0903 389 774, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: spravca@schwartzova.sk

K014481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hermína Dudyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turzovská 404/7, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/48/2021 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/48/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Hermína Dudyová, narodená: 09.02.1945, bytom:
Turzovská 404/7, 056 01 Gelnica týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo
na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur sú povinní preddavok na trovy konania zložiť na účet vedený v Raiffeisen
banke, a.s., IBAN SK73 1100 0000 0080 1712 9894, ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
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K014482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Zimmermann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bidovce 90, 044 45 Bidovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/288/2020 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/288/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Róbert Zimmermann, nar. 12. 10. 1991, bytom: Bidovce 90, 044 45 Bidovce, týmto zverejňuje doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Právny dôvod vzniku pohľadávky: zostatok na účte IBAN: SK83 1111 0000 0010 8380 6003 vedenom v UniCredit
Bank Czech Republick and Slovakia, a.s.
Súpisová hodnota majetku: 1 563,06 €
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle § 167h ods. 1 ZKR

JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K014483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berta Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 33, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1982
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/137/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/137/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa vo všeobecnej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok,
práva ani iné majetkové hodnoty.

V Košiciach, dňa 22. 3. 2021

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berta Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 33, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1982
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/137/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/137/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa v oddelenej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok, práva
ani iné majetkové hodnoty.

V Košiciach, dňa 22. 3. 2021

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K014485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Zimmermann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bidovce 90, 044 45 Bidovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/288/2020 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Daniela Tarhajová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Róbert Zimmermann, nar. 12. 10. 1991, bytom:
Bidovce 90, 044 45 Bidovce, týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty. Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K014486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "Nadácia Republika Východ"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská I / 64, 040 11 Košice - mestská časť Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 397 605
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
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

225

Obchodný vestník 58/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.03.2021

Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca dňa 19.03.2021 vyhotovil doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
Súpisová položka č. 9
Peňažná pohľadávka: vo výške 20.000,00 EUR,
Právny dôvod vzniku pohľadávky: poistné plnenie z Poistnej zmluvy č. 89950651 zo dňa 05.09.2016
uzatvorenej medzi Radoslavom Štofom, bytom 072 31 Trnava pri Laborci 180 ako poistníkom a NN Životná
poisťovňa, a.s. so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999 ako poisťovňou, predmetom ktorej
bolo poistenie p. Marty Ronďošovej, zomrelej dňa 30.09.2016, bytom 072 31 Trnava pri Laborci 23, pre prípad
smrti na poistnú sumu 20.000,00 EUR, a to v rozsahu plnenia pre p. Jána Čverčka, bytom 072 31 Trnava pri
Laborci 23 v podiele 66% (13.200,00 EUR) a pre p. Radoslava Štofa, bytom 072 31 Trnava pri Laborci 180
v podiele 34% (6.800,00 EUR). Úpadca - Nadácia Republika Východ nadobudol pohľadávku voči NN Životná
poisťovňa, a.s. postúpením na základe Zmluvy o bezodplatnom postúpení pohľadávok zo dňa 09.12.2016,
uzatvorenej medzi Úpadcom ako postupníkom a 1/ Jánom Čverčkom, bytom 072 31 Trnava pri Laborci 23 a 2/
Radoslavom Štofom, bytom 072 31 Trnava pri Laborci 180, ako postupcami.
Poznámka: Pohľadávka je predmetom neskončeného súdneho konania vedeného na Okresnom súde Bratislava
I, spis. zn. 10Csp/4/2017 v právnej veci žalobcu Nadácia Republika Východ proti žalovanému NN Životná
poisťovňa, a.s. so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999 o zaplatenie 20.000,00 EUR
s prísl.
Súpisová hodnota (aj mena): 200,00 EUR
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K014487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Šoltýsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 13, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1963
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK//375/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/375/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2020 oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa končí z dôvodu, že v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu si žiadny z veriteľov
dlžníka neprihlásil do konkurzu svoju pohľadávku.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
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K014488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeněk Ryšavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtinská 477, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/385/2020 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/385/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Zdeněk Ryšavý, nar. 29. 7. 1950, bytom: Ochtinská 477, 049 32 Štítnik týmto oznamuje, že dlžník je výlučným
vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV č. 1183, kat. územie: Štítnik, obec: Štítnik, Okres: Rožňava.
Dlžník si v návrhu na vyhlásenie konkurzu v zmysle ust. § 166d ZKR uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na
obývateľnú vec – rodinný dom súp. č. 477 stojaci na pozemku parc. č. 1162/1 registra „C“ – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 308 m2. Z ustanovenia § 166d ods. 1 ZKR vyplýva, že súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty
obydlia je okrem rodinného domu aj jeho príslušenstvo vrátane zastavaného a priľahlého pozemku (všetky
nehnuteľnosti zapísané na vyššie citovanom LV č. 1183).
V zmysle § 166d ods. 4 ZKR výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka stanoví vláda Slovenskej republiky
nariadením. Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v zmysle § 1 nariadenia vlády SR č. 45/2017 Z.
z. sumu 10 000,- EUR.
V zmysle § 167o ods. 2 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca, ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.
Správca podstaty vyššie uvedenú nehnuteľnosť, na ktorú si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, určil
odhadom na 11 500,- EUR. Aplikujúc vyššie citované zákonné ustanovenia tak správca dospel k záveru, že
v prípade speňaženia obydlia dlžníka by z výťažku, po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia, nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti i pohľadávky prihlásených veriteľov. Z uvedeného dôvodu,
s prihliadnutím na ust. § 167o ods. 2 ZKR, obydlie dlžníka nemožno speňažiť.
Správca upovedomuje veriteľov o tom, že ak ktorýkoľvek z nich v lehote 20 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v OV predloží správcovi znalecký posudok, v ktorom bude hodnota obydlia dlžníka vyššia ako hodnota určená
správcom, a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, správca bude
postupovať v zmysle § 167o ZKR.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K014489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOREKO PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 119 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 181 218
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2020 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote

JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: KOREKO PLUS, s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice –
mestská časť Západ, IČO: 36 181 218 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Košiciach pod. sp.
zn. 26K/12/2020 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
EUROPE 1 STEEL s.r.o., IČO: 24730289, Biskupský dvur 2095/8, 11000 Praha 1 – Nové Město, v celkovej
sume 58.998,50,- €.
JUDr. František Lukáč, správca

K014490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Stach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vihorlatská 625/18, 971 01 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/338/2020 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/338/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26OdK/338/2020-30 zo dňa 05. novembra 2020, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 218/2020 zo dňa 11. novembra 2020 pod podaním č. K081555, v právnej
veci navrhovateľa – dlžníka: Ladislav Stach, narodený: 30.06.1970, bytom: Vihorlatská 625/18, 072 22
Strážske, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom: SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu
podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
Podľa 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 iba ako „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Podľa 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.
Podľa ust. § 167v ods. 2 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. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ladislav
Stach, narodený: 30.06.1970, bytom: Vihorlatská 625/18, 072 22 Strážske, zastúpený: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom: SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom s a k o n č í z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ladislav Stach,
narodený: 30.06.1970, bytom: Vihorlatská 625/18, 072 22 Strážske, zastúpený: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom: SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, vedený na Okresnom súde
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa

zrušuje.

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 22. marca 2021

K014491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Telecký Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska 1407 / 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/41/2021 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/41/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľný majetok:
č.
Súpisová
súpis. zložka
zložky
Pozemok

Kat. územie / Register
Druh
obec /okres / číslo
pozemku
štát
parcely

1.

Záhrada

a

Súpisová
Výmera Číslo
hodnota
v m2
LV
EUR

Lipovník/
reg. „C“ KN,
Lipovník/
parc.
č. 1148
Rožňava/ SR 630/2

709

4500,- €

Deň zapísania
Dôvod zapísania Podiel
v majetku
do
majetku do súpisu úpadcu
podstaty
Majetok
patriaci
dlžníkovi ku dňu
22.03.2021
1/1
vyhlásenia
konkurzu

JUDr. Dominika Cukerová, správca

K014492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Tiburáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredný riadok 481/14, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1988
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/361/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/361/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka:
Andrea Tiburáková, nar. 27.04.1988, bytom Stredný riadok 481/14, 053 33 Nálepkovo, podnikajúca pod
obchodným menom: Andrea Tiburáková, s miestom podnikania: Švedlár 41, 053 34 Švedlár, IČO: 43 680 208, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.02.2014 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej
podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 22.03.2021

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

K014493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 318, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1968
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 974 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/287/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/287/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Opis: Popis: záhrada; Výmera [v m²]: 2704; Parcela registra [„C/E“]: C;
Štát: Slovenská republika; Okres: Sobrance; Obec: Úbrež; Katastrálne územie: Úbrež; Číslo listu vlastníctva: 100;
Parcelné číslo: 383; Spoluvlastnícky podiel dlžníka: ½; Súpisová hodnota: 3.380,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Opis: Popis: zastavaná plocha a nádvorie; Výmera [v m²]: 1007;
Parcela registra [„C/E“]: C; Štát: Slovenská republika; Okres: Sobrance; Obec: Úbrež; Katastrálne územie: Úbrež;
Číslo listu vlastníctva: 100; Parcelné číslo: 384; Spoluvlastnícky podiel: ½; Súpisová hodnota: 1.258,75 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Stavba, Popis: Rodinný dom, Štát: Slovenská republika; Okres: Sobrance; Obec:
Úbrež; Katastrálne územie: Úbrež; Číslo listu vlastníctva: 100; Súpisné číslo: 56; Parcelné číslo: 384;
Spoluvlastnícky podiel: ½; Súpisová hodnota: 19.850,00 EUR;

K014494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semanková Anna, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1606/33, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1967

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr. Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/334/2020 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/334/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Mgr. Anna
SEMANKOVÁ, narodená: 26.02.1967, bytom: Budovateľská 1606/33, 075 01 Trebišov vedený Okresným súdom
Košice I pod sp. zn.: 31OdK/334/2020 končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Mgr. Anna Semanková

K014495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rezidencia Cassovar a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žriedlová 3 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 687 944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2018 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Peter Žoldoš, správca vo vyššie uvedenej konkurznej týmto v súlade s ustanovením § 81 zákona číslo
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že na základe súhlasu zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. týmto vylučuje zo
súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. súpisové zložky číslo 1, 2, 3
(POHĽADÁVKY) podľa ustanovenia § 81 odsek 1 ZKR, ktoré boli do súpisu oddelenej podstaty Všeobecná
úverová banka, a.s. zaradené v zmysle uverejnenia v Obchodnom vestníku číslo 226/2018 zo dňa 23.11.2018.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K014496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Telecký Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska 1407 / 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/41/2021 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/41/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu

JUDr. Dominika Cukerová, správca dlžníka: Ing. Ľudovít Telecký, narodený: 12.07.1960, bytom: Wuppertálska
7, 040 23 Košice, vyhlasuje v súlade s § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") 1. kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka, zaradeného do všeobecnej podstaty, a to :
č.
Súpisová
súpis.
zložka
zložky

Kat. územie / Register
Druh
obec /okres / číslo
pozemku
štát
parcely

1.

Záhrada

Pozemok

a

Súpisová
Výmera Číslo
hodnota
2
vm
LV
EUR

Lipovník/
reg. „C“ KN,
Lipovník/
parc.
č. 1148
Rožňava/ SR 630/2

709

4500,- €

Deň zapísania
Dôvod zapísania Podiel
v majetku
do
majetku do súpisu úpadcu
podstaty
Majetok
patriaci
dlžníkovi ku dňu
22.03.2021
1/1
vyhlásenia
konkurzu

Podmienky verejného ponukového konania :
1. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
2. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Ing. Ľudovít Telecký – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je
určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk.
3. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na
konkurzný účet, č. účtu SK82 0900 0000 0050 6688 2379, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
4. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a
písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
5. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.
6. Správca si vyhradzuje právo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
JUDr. Dominika Cukerová, správca

K014497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Godočík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blatné Remety 19, 072 44 Blatné Remety
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1985
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/37/2021 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/37/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Popis: orná pôda; Výmera [v m2]: 162043; Parcela registra [„C/E“]: E;
Štát: Slovenská republika; Okres: Sobrance; Obec: Blatná Polianka; Katastrálne územie: Blatná Polianka; Číslo
listu vlastníctva: 895; Parcelné číslo: 277/1; Spoluvlastnícky podiel: 3/277; Súpisová hodnota: 4.369,90 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Popis: orná pôda; Výmera [v m2]: 170125; Parcela registra [„C/E“]: E;
Štát: Slovenská republika; Okres: Sobrance; Obec: Blatná Polianka; Katastrálne územie: Blatná Polianka; Číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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listu vlastníctva: 896; Parcelné číslo: 277/2; Spoluvlastnícky podiel: 3/277; Súpisová hodnota: 4.606,27 EUR;

K014498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Humaj Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves 0, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/367/2020 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/367/2020
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 3.12.2020, sp.zn. 31OdK/367/2020, vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka: Patrík Humaj, narod. 10.6.1989, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom:
Patrik Humaj s miestom podnikania: M.Bazovského 1907/19, 960 01 Zvolen, IČO 44865091 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 8.3.2011 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. § 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 , dožiadaní správcu, správca zistil, že
dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej
podstate v zmysle § 167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Patrik Humaj, narod. 10.6.1989, bytom 052 01 Spišská Nová Ves, vedený na Okresnom
súde Košice I. pod sp.zn. 31OdK/367/2020 sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka:Patrik Humaj,
narod. 10.6.1989, bytom 052 01 Spišská Nová Ves, sp.zn. 31OdK/367/2020 v súlade s ustanov. § 167v
ods.1,
druhá
veta
ZKR
zrušuje.

Podľa ust.§167v ods.4 ZKR, prvá veta: „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.“
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K014499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Dzurenková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žakarovce 272, 055 71 Žakarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/129/2020 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/129/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka vo vyššie uvedenom konkurznom konaní oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu, Ing. Viliam Lafko,
Murgašova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika, a to v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00. Termín
nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese: lafko.spravca@gmail.com. Ing. Viliam
Lafko, správca konkurznej podstaty

K014500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Dzurenková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žakarovce 272, 055 71 Žakarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/129/2020 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/129/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jarmila Dzurenková, nar. 12.03.1970, bytom:
Žakarovce 272, 055 71 Žakarovce, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ ZKR“) zverejňuje súpis všeobecnej
podstaty:

Por. č. súpisovej zložky majetku: 1.
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra „E“
Parcelné číslo: 4933/7
Výmera: 324 v m2
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Okres: Michalovce
Obec: VYSOKÁ NAD UHOM
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Katastrálne územie Vysoká nad Uhom
Číslo listu vlastníctva: 916
Spoluvlastnícky podiel: ½

Súpisová hodnota: 213,84 Eur
Deň a dôvod zapísania majetku do súpisu: 03.06.2020, § 167h ods. 1 ZKR

Por. č. súpisovej zložky majetku: 2.
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra „E“
Parcelné číslo: 4930
Výmera: 940 v m2
Druh pozemku: orná pôda
Okres: Michalovce
Obec: VYSOKÁ NAD UHOM
Katastrálne územie Vysoká nad Uhom
Číslo listu vlastníctva: 2274
Spoluvlastnícky podiel: ¼

Súpisová hodnota: 120,58 Eur

Deň a dôvod zapísania majetku do súpisu: 03.06.2020, § 167h ods. 1 ZKR

Por. č. súpisovej zložky majetku: 3.
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: Stavba
Súpisné číslo: 251
Parcela č.: 4930/4
Druh stavby: Rodinný dom
Popis stavby: Rodinný dom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okres: Michalovce
Obec: VYSOKÁ NAD UHOM
Katastrálne územie Vysoká nad Uhom
Číslo listu vlastníctva: 902
Spoluvlastnícky podiel: ½
Rodinný som sa nachádza na pozemku, parcelné číslo 4933/7, LV č. 916

Súpisová hodnota: 10.500,00 Eur
Deň a dôvod zapísania majetku do súpisu: 03.06.2020, § 167h ods. 1 ZKR

Por. č. súpisovej zložky majetku: 4.
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: Stavba
Súpisné číslo: 252
Parcela č.: 4930/3
Druh stavby: Rodinný dom
Popis stavby: Rodinný dom
Okres: Michalovce
Obec: VYSOKÁ NAD UHOM
Katastrálne územie Vysoká nad Uhom
Číslo listu vlastníctva: 2286
Spoluvlastnícky podiel: ½
Rodinný som sa nachádza na pozemku, parcelné číslo 4933/7, LV č. 916

Súpisová hodnota: 10.500,00 Eur
Deň a dôvod zapísania majetku do súpisu: 03.06.2020, § 167h ods. 1 ZKR

Ing. Viliam Lafko
správca konkurznej podstaty
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