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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

K014501
Spisová značka: 27K/9/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ELVOD a.s. v likvidácii, so sídlom Nevädzová 5, 821
01 Bratislava, IČO: 31 402 968, v mene ktorého koná likvidátor SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie
k. s., so sídlom Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 51 122 138 o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ELVOD
a.s. v likvidácii, so sídlom Nevädzová 5, 821 01 Bratislava takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi ELVOD a.s. v likvidácii, so sídlom Nevädzová 5, 821 01 Bratislava,
IČO: 31 402 968.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K014502
Spisová značka: 2K/38/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Mišo, nar. 16. 06.
1965, bytom 985 56 Tomášovce, ul. SNP 288/11, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Bako, so
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 13, uznesením č. k. 2K 38/2016 - 228 zo dňa 20. 01. 2021 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014503
Spisová značka: 2K/73/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Kňazík, nar. 15. 02.
1980, Dolná 14, 976 45 Osrblie, IČO: 37 204 688, správcom konkurznej podstaty ktorého je Správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 73/2011 - 204 zo
dňa 25. 01. 2021 povolil vstup nového veriteľa - DPS financial consulting, s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17, 917
01 Trnava, IČO: 46 713 930 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Slovenská sporiteľňa, a.s., so
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014504
Spisová značka: 2K/76/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vlkanovské strojárne, a.s. "v
likvidácii", so sídlom 974 31 Vlkanová, Továrenská 1, IČO: 31 560 45, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
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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súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 49/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so
sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horné záhrady 2, uznesením č. k. 2K 76/2015 - 263 zo dňa 16. 02. 2021
zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014505
Spisová značka: 26K/55/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Martin Sabol, narodený
19.11.1975, bytom J. Wolkera 2199/16, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpený advokátom JUDr. Martinom Čemanom,
so sídlom: Letná 45, 052 01 Spišská Nová Ves; ktorého správcom je LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Martin Sabol, narodený 19.11.1975, bytom J. Wolkera
2199/16, 052 01 Spišská Nová Ves z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne; v prípade podania v listinnej podobe
v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), 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) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 22.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K014506
Spisová značka: 26K/3/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: WALTOR, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice - mestská
časť Západ, IČO: 46 468 510, práv. zast.: JUDr. Marián Rušin, PhD., advokát, so sídlom: Letná 47, 040 01 Košice, o
späťvzatí návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Z a s t a v u j e konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu pre späťvzatie.
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 59/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

II.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vrátiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu navrhovateľovi WALTOR, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 46
468 510 vo výške 1.500,- EUR vedený pod položkou denníka D19-5/2021, na účet číslo SK94 8330 0000 0020 0079
3054, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K014507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Mirza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 456/24, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76 3, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/141/2020/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/141/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Darina Mirza, v
konkurze, nar. 28. 5. 1969, Robotnícka 456/24,900 66 Vysoká pri Morave, Slovenská republika (ďalej len
„úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k.: 4OdK/141/2020 zo dňa 29.1.2021
(OV 32/2021 zo dňa 17. 2. 2021) bol vyhlásený konkurz na uvedeného úpadcu.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 from 29 May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava
I, No. 4OdK/141/2020 dated 29 January 2021 bankruptcy procedure was declared against the bankrupt –
Darina Mirza, in bankruptcy, date of birth 28 May 1969, Robotnícka 456/24, 900 66 Vysoká pri Morave,
Slovak Republic (the "bankrupt").
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 2. 2021. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid and effective on 18 February 2021. The
bankruptcy procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd
Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 4OdK/2141/2020 (§ 28 ods.
2 ZoKR) a v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Margita Hrivňáková, správca, Májkova 3, P.O.Box 76,
820 05 Bratislava,Slovenská republika. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením naistinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod
vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro, na predpísanom tlačive a prostredníctvom elektronickej podateľne Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only the
„BaRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days from the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I (District Court
Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the File No. 4OdK/141/2020 (§ 28 ods.
2 BaRA) and in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Margita Hrivňáková, správca,
Májkova 3, P.O. Box 76, 820 05 Bratislava, Slovak Republic. The lodgment of claim has to include
information on the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and
the amount of the principal and the interest, the legal cause of the interest; the lodgment of claim has to
be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their
claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency
denominated
as
EUR,
on
the
standard application form and via electronic submission system of the Ministry of Justice of the Slovak
Republic. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to
the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In
case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be annexed.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law shall not be considered as
claims in the bankruptcy procedure. Security rights that were not lodged become extinct after the
lodgment period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or
to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZoKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to Article 30 of the BaRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information applies to creditors with permanent residence or registered seat in European Union
member states other than the Slovak Republic and creditors who are not listed in the debtor's list of
commitments.
JUDr. Margita Hrivňáková, správca úpadcu / bankruptcy trustee

K014508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BPC s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 047 593
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 8R/1/2019 S1223
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I
8R/1/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu BPC, s.r.o., Červeňova 14, 811 03
Bratislava (teraz Jahodná 3369/9, Poprad), IČO 47 047 593, týmto vyhlasujem šieste kolo verejného ponukového
konania na predmet speňažovania, ktorým je podnik úpadcu - bioplynová stanica v Čabradskom Vrbovku tvorený
nehnuteľným majetkom, hnuteľným majetkom, inými majetkovými hodnotami a nesplatenými peňažnými
záväzkami. Podrobné podmienky ponukového konania je možné získať v kancelárii správcu alebo na emailovej
adrese kubik@judrkubik.sk po úhrade nenávratného poplatku 100,- € na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a.s.,
IBAN SK06 1100 0000 0029 2890 7733. Záväzný návrh v ponukovom konaní musí byť doručený poštou alebo
predložený osobne na adrese JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda najneskôr do 14
kalendárnych dní od uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR, a to najneskôr do 15.00 hod.
posledného dňa uvedenej lehoty, pričom platí, že pokiaľ posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného voľna,
tak za posledný deň lehoty sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.
V Dunajskej Strede dňa 23.03.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K014509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Veľký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 2005/6, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/160/2020 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/160/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vzhľadom na skutočnosť, že v prvom ani druhom kole ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna
ponuka, ako správca konkurznej podstaty dlžníka, pána Ing. Jozefa Veľkého, trvale bytom: Ožvoldíkova 2005 / 6,
841 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 29. 06. 1970 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), týmto
vyhlasujem 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 v texte len ako „ZKR“) tretie kolo ponukového
konania na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.

Kolo:

Tretie

Predmet:

Speňaženie nižšie uvedenej inej majetkovej hodnoty, ktorá je zapísaná v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku ako súpisová položka č. 1.
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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Súpisová položka č. 1

Iná majetková hodnota

Popis: Obchodný podiel zodpovedajúci 100 % základného imania vo výške 5.000,- eur obchodnej spoločnosti
VEČIKO s.r.o., so sídlom: Komárnická 5865/28 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika,
IČO: 53208994, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 147141/B

Súpisová hodnota: 5.000,- eur

Deň zápisu majetku do súpisu: 22. 12. 2020

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

Lehota:

Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 15:00 hod.

Spôsob uplatnenia ponuky:

Doručenie písomnej ponuky záujemcu do sídla kancelárie správcu JUDr. Martin Jacko, správca, Dvořákovo
nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, v lehote podľa tohto oznámenia.

Ponuka záujmecu obsahuje (i) označenie záujemcu a jeho kontaktné údaje, (ii) súpisovú položku, o ktorú má
záujemca záujem, (iii) výšku ponúkanej sumy za túto súpisovú položku a (iv) musí byť podpísaná oprávnenou
osobou.

Záujemca - fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba - je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra
spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.

Ak koná v mene záujemcu tretia osoba, k ponuke je povinná priložiť riadne plnomocenstvo, ktorým záujemca
splnomocňuje túto tretiu sobou na takéto konanie. Podpis záujemcu na splnomocnení musí byť notársky
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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osvedčený.

Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE
33OdK/160/2020“.

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu:
33OdK/160/2020.

Číslo
účtu
správcu
vedeného
vo
VÚB, a.s.,
pobočke
IBAN: SK30 0200 0000 0028 1674 8651, poznámka: skp20/0012.

zahraničnej

banky

v

tvare

V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka

K014510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Branislav Oravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčkova 1029/43, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/182/2020 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/182/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vzhľadom na skutočnosť, že v prvom kole ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna ponuka, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka, pána Ing. Branislava Oravca, Vlčkova 1029 / 43, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 11.04.1968 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), týmto vyhlasujem v zmysle
ustanovenia § 167p v spojení s § 167q 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“) druhé kolo ponukového
konania na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kolo:

Druhé

Predmet:

Speňaženie nižšie uvedenej inej majetkovej hodnoty, ktorá je zapísaná v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku ako súpisová položka č. 2.

Súpisová položka č. 2

Iná majetková hodnota

Popis: Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu v dôsledku zániku účasti dlžníka, ako spoločníka v spoločnosti
EXCLUSIVE4ALL, s.r.o., so sídlom Vlčkova 43, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 654 302,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41508/B, v ktorej mal dlžník
obchodný podiel zodpovedajúci vkladu v menovitej hodnote EUR 22.174,- k základnému imaniu v celkovej výške
EUR 33.261,-, čo predstavuje podiel dlžníka na základnom imaní a na hlasovacích právach vo výške 66,66 %

Súpisová hodnota: 3.013,33 eur

Deň zápisu majetku do súpisu: 04.11.2020

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

Lehota:

Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 15:00 hod.

Spôsob uplatnenia ponuky:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doručenie písomnej ponuky záujemcu do sídla kancelárie správcu JUDr. Martin Jacko, správca, Dvořákovo
nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, v lehote podľa tohto oznámenia.

Ponuka záujmecu obsahuje (i) označenie záujemcu a jeho kontaktné údaje, (ii) súpisovú položku, o ktorú má
záujemca záujem, (iii) výšku ponúkanej sumy za túto súpisovú položku a (iv) musí byť podpísaná oprávnenou
osobou.

Záujemca - fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba - je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra
spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.

Ak koná v mene záujemcu tretia osoba, k ponuke je povinná priložiť riadne plnomocenstvo, ktorým záujemca
splnomocňuje túto tretiu sobou na takéto konanie. Podpis záujemcu na splnomocnení musí byť notársky
osvedčený.

Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE
32OdK/182/2020“.

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu:
32OdK/182/2020.

Číslo
účtu
správcu
vedeného
vo
VÚB, a.s.,
pobočke
IBAN: SK30 0200 0000 0028 1674 8651, poznámka: skp20/0006.

zahraničnej

banky

v

tvare

V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeterová Marieta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 68/107, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominika Krakovská
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/174/2020 S2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/174/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca Mgr. Dominika Krakovská, adresa kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaná v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2017, správca dlžníka Marieta
Demeterová, nar. 03.04.1976, Hlavná 68/107, 900 61 Gajary, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 23.03.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Bratislave, 23.03.2021
Mgr. Dominika Krakovská, správca dlžníka

K014512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lexus s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 541 345
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2021 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/8/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu Lexus s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52
Bratislava, IČO: 45 541 345 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27K/8/2021,
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: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok
v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú
adresu: o.korec@gmail.com.
JUDr. Oliver Korec, správca.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lexus s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 541 345
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2021 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/8/2021
Druh podania:
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 - Lexus s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 45 541
345 oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27K/8/2021 zo dňa
15.03.2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 54/2021 zo dňa 19.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bol ustanovený JUDr. Oliver Korec.
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 Lexus s. r. o., Pekná cesta 15, 831 52
Bratislava, Id No: 45 541 345, our duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 27K/8/2021 on
the 15.03.2021 and promulgated in the Commercial bulletin No. 54/2021 from 19.03.2021 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Oliver Korec 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'
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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)
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
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
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.
JUDr. Oliver Korec, správca / trustee
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K014514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Servis 4U, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Devínska cesta 2 / 0, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 718 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/27/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/27/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu Servis 4U, s.r.o., so sídlom Devínska cesta 2, 841 04
Bratislava, IČO: 36 718 904, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v pracovných dňoch
pondelok až piatok od 8.30 hod. do 14.30 hod. v kancelárii správcu na adrese Konventná 6, 811 03 Bratislava.
Termín nahliadnutia možno dohodnúť emailom na adrese info@maruniak.sk.

K014515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Servis 4U, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Devínska cesta 2 / 0, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 718 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/27/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/27/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jozef Maruniak, správca úpadcu Servis 4U, s.r.o., so sídlom Devínska cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 36
718 904 týmto v súlade s § 32 ods. 21 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 podľa § 32
ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú povinní zložiť na bankový účet
vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK76 0200 0000 0039 6866 0653.

K014516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korčeková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závod 628, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1983
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/29/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/29/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Iveta Korčeková, nar. 04. 05. 1983, trv. byt. Závod 628, 908 72 Závod, okr. Malacky, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného
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

15

Obchodný vestník 59/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

spisu v kancelárii správcu na adrese: Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, počas stránkových hodín
v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne minimálne deň vopred, a
to na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: +421 948 376 167, e-mailom: kancelaria@tpstrustees.sk

K014517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korčeková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závod 628, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1983
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/29/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/29/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, správca
konkurznej podstaty dlžníka Iveta Korčeková, nar. 04. 05. 1983, trv. byt. Závod 628, 908 72 Závod, okr.
Malacky, v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní, sp. zn.
4OdK/29/2021.
Číslo účtu je IBAN: SK22 1100 0000 0029 4807 7458, vedené v peňažnom ústave Tatra banka, a.s.
Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.:
4OdK/29/2021– kaucia na popieranie. 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K014518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korčeková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závod 628, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1983
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/29/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/29/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Iveta Korčeková, nar. 04.
05. 1983, trv. byt. Závod 628, 908 72 Závod, okr. Malacky. (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 4OdK/29/2021, zo dňa 15.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the Iveta Korčeková, birth. 04.05.1983, Závod 628, 908 72 Závod, Slovak republic (hereinafter
only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Bratislava I, No.
4OdK/29/2021 dated on 15th of March 2021, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 56/2021 dňa 23.03.2021.
Dňom 24.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 56/2021 on 23rd
March 2021. Bankruptcy was declared on 24th March 2021.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 – TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková
17563/2C, 821 09 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – TPS Trustees k. s., Jarabinková
17563/2C, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the 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 zanikne (§ 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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 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).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name,
surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim
from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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).
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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
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 non-monetary 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
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
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; in this case the matter will not be submitted to the court
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
TPS Trustees k. s. - správca konkurznej podstaty
TPS Trustees k. s. - trustee of the Bankrupt

K014519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHARKAM V.I.P. CATERING, s. r. o. „v likvidácií“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicová 33, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 466 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 33K/23/2020 S1214
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/23/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ľuboš Janček ako správca ustanovený vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SHARKAM V.I.P.
CATERING, s.r.o. ,,v likvidácii", Veternicová 33, 841 05 Bratislava, IČO: 44 466 200, podľa ustanovenia § 32 ods.
7 písm. b) a ods. 21 Zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, oznamuje bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., pod
č.ú. v tvare IBAN: SK83 1100 0000 0026 2817 4822, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo urobené v súlade s ustanoveniami § 32 Zák. č. 7/2005 Z.z. v
platnom znení.
V Chorvátskom Grobe, 23.03.2021

K014520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bensaadia Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 5191/32, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/29/2021 S1848
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Okresný súd Bratislava I
33OdK/29/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Urban, IČO: 51 054 787 so sídlom kancelárie: Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov,
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Andrea Bensaadia, nar. 14.07.1981, Bieloruská 5191 / 32, 821 06
Bratislava - Podunajské Biskupice, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Jarabinková 17563/2C, 821 09
Bratislava - Ružinov, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od
13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne deň vopred na vyššie
uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: +421 907 518 861, e-mailom: michal.urban65@gmail.com
Mgr. Michal Urban
Správca konkurznej podstaty

K014521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bensaadia Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 5191/32, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/29/2021 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/29/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Michal Urban, IČO: 51 054 787 so sídlom kancelárie: Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov,
správca konkurznej podstaty úpadcu: Andrea Bensaadia, nar. 14.07.1981, Bieloruská 5191 / 32, 821 06
Bratislava - Podunajské Biskupice, č. k. 33OdK/29/2021 v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a §32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu je vedený vo finančnom ústave Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK74 0200 0000 0026
4656 1359. Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa
uvedie sp. zn.: 33OdK/29/2021 – kaucia na popieranie. 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K014522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bensaadia Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 5191/32, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
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Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/29/2021 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/29/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Andrea Bensaadia, nar.
14.07.1981, Bieloruská 5191 / 32, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 33OdK/29/2021, zo dňa 16.03.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Andrea Bensaadia, date of birth: 14.07.1981, permanent address at Bieloruská 5191/32, 821 06
Bratislava - Podunajské Biskupice (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Bratislava I, No. 33OdK/29/2021 dated on 16th of March 2021, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 56/2021 dňa 23.03.2021.
Dňom 24.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 56/2021 on 23rd of
March 2021. Bankruptcy was declared on 24th of March 2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:
Mgr. Michal Urban
Jarabinková 17563/2C
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
declaring the bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
Mgr. Michal Urban
Jarabinková 17563/2C
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 25.03.2021
The date 25th of March 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
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Prednostné pohľadávky veriteľ nemusí do konania prihlásiť na tlačive. Postačuje oznámenie a preukázanie vzniku
prednostnej pohľadávky.
Creditor is not required to submit preferential claims on a pre-printed form. It is sufficient to notify the
trustee and to prove the occurrence of a preferential claim.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Zaťažený majetok sa v insolvenčnom konaní speňažuje len, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ.
In the insolvency proceedings, the secured asset is monetized only if the claim of preferred secured
creditor is submitted.
Veriteľ, ktorý eviduje voči dlžníkovi pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom môže túto prihlásiť do
konania. V tomto prípade bude jeho pohľadávka uspokojená zo speňaženia zabezpečeného majetku.
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.
The creditor who has a claim assured by the security right can submit his claim in the proceeding. In this
case his claim will be satisfied by the monetization of secured asset. A secured creditor of mortgage loan
is entitled to submit his claim only if the claim of a mortgage loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in the order submit his claim. In this case trustee without undue delay notify in
writing secured creditor of mortgage loan.
V prípade, ak veriteľ svoju pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom do konania neprihlási, táto do
konania nespadá a dlžník je povinný pohľadávku plniť v pôvodných lehotách splatnosti. Veriteľ je však povinný
správcovi bezodkladne oznámiť výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého
majetku.
In case the creditor will not submit his claim assured by the security right in the proceeding, the claim
does not belong to the proceeding and the debtor is obliged to fulfil the claim within the original due
dates. The creditor is required to notify the trustee about the amount of secured claim, which can be
satisfied from the secured asset without undue delay.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
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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.
Mgr. Michal Urban, správca konkurznej podstaty
Mgr. Michal Urban, trustee

K014523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Csehy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lotyšská 5183/34, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1971
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/19/2020 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/19/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Ondreja Csehy, Lotyšská 5183/34, 821 06 Bratislava (ďalej ako „Dlžník“), správca 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 na majetok dlžníka končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bratislave 23.03.2021

Čechová Insolvency Services k.s.,
konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár,
správca
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K014524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávky
Správca úpadcu RELCO s.r.o. v konkurze, so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 541 818 (ďalej len
“Úpadca”), na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 29.03.2021 prvé kolo ponukového
konania na speňaženie pohľadávky Úpadcu.
Predmet speňaženia:
Predmetom speňaženia je pohľadávka Úpadcu zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov, ktorý bol zverejnený dňa 24.06.2020 v Obchodnom vestníku MS SR č. 120/2020 pod značkou záznamu
K049240, nasledovne:
Súpisová položka č. 6
Peňažná pohľadávka: vo výške 2.457,20 EUR s príslušenstvom,
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nárok žalobcu na vyplatenie provízie titulom sprostredkovania predaja
solárnych panelov voči žalovanému
Poznámka: Pohľadávka je predmetom neskončeného súdneho konania vedeného na Okresnom súde
v Detmolde v Spolkovej Republike Nemecko, spis. zn. 8 O/18/2013, v právnej veci žalobcu PROSEIDON, s.r.o.,
so sídlom Suchohradská 415/2, 841 01 Bratislava, IČO: 36 444 863 (zanikla zlúčením so spoločnosťou K2
Business s.r.o., ktorej právnym nástupcom je úpadca RELCO s.r.o. v konkurze, IČO: 36 541 818) proti
žalovanému Planet in Green Photovoltaic GmbH, so sídlom Bahnhofstr. 11, 321 05 Bad Salzuflen, Nemecko, o
zaplatenie provízie vo výške 2.457,20 EUR s príslušenstvom.
Súpisová hodnota (aj mena): 2.457,20 EUR s príslušenstvom
(ďalej len „Pohľadávka“).
Dňa 17.03.2021 veriteľský výbor ako príslušný orgán (ďalej len „Príslušný orgán“) uložil správcovi záväzný pokyn
na speňaženie Pohľadávky za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Pohľadávku v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávku sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o zmluve o postúpení
pohľadávok.
Podmienky ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli
www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webové sídlo správcu.
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k vyhlásenému ponukovému konaniu
telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 100,- Eur na ponúknutú
odplatu za Pohľadávku, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č.
účtu v tvare IBAN: SK50 1100 0000 0029 4402 4973 vedený v Tatra banka, a.s., najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 19.04.2021.
Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového
konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Pohľadávku
a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej
zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje
za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť, alebo
iii. víťazná ponuka záujemcu nebola schválená Príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa
v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Odplata:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávku, ktorú je Správca
povinný prijať a predložiť na schválenie Príslušnému orgánu.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Pohľadávku, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania a zloženia zábezpeky
(suma zábezpeky vo výške 100,- Eur) za Pohľadávku, správca prijme najvyššiu ponúknutú odplatu za Pohľadávku
a túto vyhodnotí ako víťaznú. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie Príslušnému orgánu.
Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK50 1100 0000 0029 4402
4973 vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet“).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží na schválenie Príslušnému
orgánu do troch (3) kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk podľa predchádzajúcej vety.
Pri vyhodnotení príslušného kola ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za
Pohľadávku, ktorú je Správca povinný prijať a ktorá podlieha schváleniu Príslušnému orgánu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako
víťazná a bola schválená Príslušným orgánom, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod
podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky, a to
v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní a dlhšia ako 30
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto
lehoty.

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

29

Obchodný vestník 59/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej
správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Ponuky záujemcov o Pohľadávku v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na
adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 19.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej
nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „RELCO –
pohľadávka“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do
kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K014525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Liozin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálova ul. 1109/14, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/30/2020 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/30/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Eduard Veterník, správca dlžníka Boris Liozin, nar. 23.1.1955, trvale bytom Hálova 1109/14, 851 01
Bratislava, na základe zoznamu majetku dlžníka, ktorý tvorí súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaného
šetrenia nezistil žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočnosti, potom čo správca zistil, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167t ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Borisa Liozina, nar. 23.1.1955, trvale
bytom Hálova 1109/14, 851 01 Bratislava zrušuje.
JUDr. Eduard Veterník, správca

K014526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Mrvečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Repašského 1947/3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1975
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/457/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/457/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KP recovery, k.s., ako správca dlžníka: Dušan Mrvečka, nar.: 21.12.1975, trvale bytom: Repašského 1947/3,
841 02 Bratislava oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa
18.03.2021 doručená do kancelárie správcu prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa - EOS KSI Slovensko,
s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, s por. č. 1, v celkovej výške 2.127,04,- Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 166 i ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Bratislave dňa 23.03.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K014527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručených po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 9: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 730,58 EUR.
2. pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 9: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 609,45 EUR.
3. pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 9: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 276,00 EUR.
4. pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 9: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 326,06 EUR.
5. pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 9: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 1.301,92 EUR.
6. pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 10: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 122,64 EUR.
7. pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 10: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 70,12 EUR.
8. pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 10: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 69,39 EUR.
9. pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 10: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 31,71 EUR.
10. pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813
66 Bratislava, IČO: 00 215 759, prihlásená prihláškou nezabezpečených pohľadávok: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 16,50 EUR.
11. pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813
66 Bratislava, IČO: 00 215 759, prihlásená prihláškou nezabezpečených pohľadávok: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 6,50 EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K014528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Meder 0, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/364/2020 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/364/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : Jozef Nagy, nar. 02.09.1951, bytom 932 01 Veľký
Meder, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená do kancelárie správcu prihláš-ka veriteľa :
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 724
803.
Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 1.956,70€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 5.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K014529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Svetlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/144/2020 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/144/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : Roman Svetlík, nar. 27.03.1981, bytom Michalská
2346/8, 920 01 Hlohovec, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Svetlík, IČO: 43 760 601, s miestom
podnikania Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.07.2008, v
zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých záko-nov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručené do kancelárie správcu prihláš-ka veriteľa :
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO:
35 724 803.
Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 994,01€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 14.

JUDr. Štefan Dostál, správca

K014530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Stašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2873/5, 905 01 Senica - Sotina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/154/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/154/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr.Marieta Katona so sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu Michal Stašek, nar.
21.09.1976, Sv. Cyrila a Metoda 2873/5, 90501 Senica , týmto oznamujem všetkým účastníkom konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa 19.03.2021 prihláška veriteľa EOS KSI Slovensko,
s.r.o., Pajštúnska 5, 85101 Bratislava 3, IČO: 35724803 v celkovej výške 1.853,85 EUR. V súlade s ustanovením
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR bola dňa 19.03.2021 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod poradovým číslom 10.
V Dun.Strede, 23.03.2021
JUDr. Marieta Katona - správca dlžníka

K014531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANTOOR s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 14, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 53 088 891
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2020 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 28.12.2020, zn.: 36K/8/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
navrhovateľa - dlžníka: KANTOOR s.r.o., IČO: 53 088 891, so sídlom Pekárska 14, 917 01 Trnava. Do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava.
Správca v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) a ustanovením § 8 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ruší zvolanú schôdzu veriteľov, ktorá sa mala uskutočniť dňa
09.04.2021 (piatok) o 11.00 hod. na adrese: ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava.
V Trnave dňa 23.03.2021, JUDr. Peter Ondreička, správca

K014532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANTOOR s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 14, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 53 088 891
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2020 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: KANTOOR s.r.o., IČO: 53 088 891, so sídlom Pekárska 14, 917 01
Trnava, zvoláva v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovením § 8 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z.
o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prvú schôdzu veriteľov na deň
21.05.2021 (piatok) o 11.00 hod., ktorá sa uskutoční na adrese: ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, s
nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu,
3. Rozhodovanie o výmene správcu,
4. Voľba zástupcu veriteľov,
5. Rôzne,
6. Záver.
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra
a plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Trnave dňa 23.03.2021, JUDr. Peter Ondreička, správca

K014533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Brezáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenice 1650/51, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1971
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. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/283/2020 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/283/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Adriána Brezáková, narodená 20.04.1971, trvale
bytom Záhumenice 1650/51, 908 45 Gbely, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a 167p ZKR 2. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I.

Predmet ponuky:

Majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky,
bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a. súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 238/2020 dňa 10.12.2020 pod položkou K088926
(súpisová zložka majetku č. 4).
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 2. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako polovica súpisovej hodnoty majetku určenej správcom. Bližšie
informácie možno získať telefonicky na tel. č.: +421 910 730 706.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne, doporučenou zásielkou doručenou na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Adriána Brezáková - neotvárať“; podaním doručeným do elektronickej schránky
správcu. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným
v súpise všeobecnej podstaty.
Doklad o poukázaní 100% z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu č.: 2614470583/1100 (IBAN: SK82
1100 0000 0026 1447 0583) vedený v Tatra banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk,
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní v čase doručenia
ponuky.
Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne
overené plnomocenstvo.
Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 23.03. 2021, JUDr. Peter Ondreička, správca

K014534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Vašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1559/52 B, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/74/2020S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/74/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dagmar Macháčková , správca so sídlom kancelárie Jarmočná 3 , 920 01 Hlohovec , bola ustanovená do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka: Adam Vašek, narodený 10.07.1975, trvale bytom
Štefánikova 1559/52 B, 905 01 Senica, podnikajúceho pod obchodným menom Adam Vašek, IČO: 41 944 984, s
miestom podnikania Štefánikova 1559/52 B, 905 01 Senica, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava ,
Uznesením Okresného súdu Trnava pod č. k. 26OdK/74/2020 - 12 zo dňa 1 decembra 2020 . Vzhľadom k
tomu, že po preskúmaní majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust.§ 166i zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nebol zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu , správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR
týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z 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.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Dagmar Macháčková , správca

K014535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Lišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Hollého 582/61, 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1981
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/318/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/318/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.11.2020 č. k.: 25OdK/318/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 217/2020 zo dňa 10.11.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 11.11.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Lucia Lišková, narodená 11.08.1981, trvale bytom Jána Hollého 582/61, 908 77
Borský Mikuláš (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“).
Správca v súlade s ustanoveniami § 167j s primeraným použitým ustanovení § 76 a § 77 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte len ako „ZKR“) týmto zverejňuje vyhotovený súpis majetku všeobecnej podstaty:
A. HNUTEĽNÉ VECI:
Číslo
Opis
súpisovej zložky
Motorové vozidlo: ŠKODA FELÍCIA
EČV: SE969CT
VIN: TMBEEF413S0049632
rok výroby: 1995
zdvihový objem valcov: 1289 cm3
1.
druh paliva: benzín
farba: zelená
počet najazdených km: 272 762 km
platnosť STK: do 26.02.2021
platnosť EK: do 26.02.2021
stav: nepojazdné, zlý technický stav

Umiestnenie

Súpisová hodnota

Jána Hollého 582/81, Borský Mikuláš

200,00 €

DAREKON, k. s., správca S1806

K014536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Bubák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgočka 113, 925 54 Šalgočka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.11.1991
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/24/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/24/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 17.02.2021 č. k.: 36OdK/24/2021 - 12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 36/2021 zo dňa 23.02.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 24.02.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Matúš Bubák, narodený 09.11.1991, trvale bytom 925 54 Šalgočka 113, a do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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“).
Správca v súlade s ustanoveniami § 167j s primeraným použitým ustanovení § 76 a § 77 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte len ako „ZKR“) týmto zverejňuje vyhotovený súpis majetku všeobecnej podstaty:
A. HNUTEĽNÉ VECI:
Číslo
Opis
súpisovej zložky
Motorové vozidlo: ŠKODA FELÍCIA
EČV: GA153FR
VIN: TMBEEF613153343650
rok výroby: 2001,
zdvihový objem valcov: 1289 cm3,
1.
druh paliva: benzín,
farba: červená
počet najazdených km: 152 155 km
platnosť STK: do 04.03.2021
platnosť EK: do 04.03.2021
stav: pojazdné, v zlom stave, nefunkčný tachometer
Malý motocykel: ZNEN-ZN50 QT-15
VIN: L5YACBPA471133329
2.
farba: čierna
stav: nepojazdný, rozobratý, vyradený z cestnej premávky

Umiestnenie

Súpisová hodnota

Šalgočka 113, 925 54

220,00 €

Šalgočka 113, 925 54

50,00 €

DAREKON, k. s., správca S1806

K014537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEVITEL, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 4240/65, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 240 826
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2021 S1636TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/1/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 3, 917 01 Trnava, zn. správcu: S1636, ako reštrukturalizačný
správca dlžníka: NEVITEL, a.s., Hlavná 4240/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 826, týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 14.05.2021 o 11:00 hod., v hoteli Holiday
Inn Trnava, na adrese: Hornopotočná 5, 917 01 Trnava.
Predmet rokovania schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
3. Voľba veriteľského výboru
4. Záver
Prezentácia veriteľov začne o 10:00 hod.. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej
pohľadávky.
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie
starším ako 3 mesiace; zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Preventívno-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 aj s ohľadom na prijaté a aktuálne platné
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a relevantné uznesenia Vlády Slovenskej republiky
vydané/prijaté v súvislosti s ochorením COVID – 19 oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že na zvolanej schôdzi veriteľov sú povinní dodržiavať a rešpektovať všetky opatrenia platné a účinné
v čase konania schôdze a to najmä nasledovné preventívno-bezpečnostné a hygienické opatrenia:

·

za každého účastníka konkurzného konania sa na schôdzi veriteľov môže zúčastniť len jedna osoba
(priamo veriteľ, resp. jeho zástupca vybavený plnou mocou, prípadne poverením na zastupovanie);

·

každý účastník schôdze veriteľov bude v dobe začiatku schôdze veriteľov disponovať alebo negatívnym
výsledkom RTPCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území
Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo, v prípade osoby, ktorá prekonala
ochorenie COVID-19, dokladom jeho o prekonaní nie starším ako 3 mesiace alebo, v prípade osoby,
ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania
uplynulo aspoň 14 dní, potvrdením o zaočkovaní alebo, v prípade osoby, ktorej zdravotný stav alebo
zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, potvrdením o takejto
kontraindikácii;

·

pri vstupe a pobyte v priestoroch, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas
celého trvania schôdze veriteľov je nutné používať vhodné ochranné pomôcky (respirátor typu FFP2 na
prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa), aplikovať dezinfekčný gél/sprej alebo nasadiť jednorazové
rukavice pred vstupom do priestorov); v prípade nutnosti budú ochranné pomôcky poskytnuté zo strany
správcu;

·

pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné dodržiavať odstup od inej osoby prítomnej na schôdzi veriteľov; tejto
požiadavke budú prispôsobené priestory, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť;

·

oboznámiť sa a dodržiavať oznamy, ktoré budú zverejnené pri vstupe do priestorov, kde sa schôdza
veriteľov ako hromadné podujatie uskutoční.

Správca súčasne veriteľom oznamuje, že vyššie uvedené preventívno-bezpečnostné opatrenia pri ohrození
verejného zdravia môžu byť aktualizované, a to tak, aby v čase konania schôdze boli tieto opatrenia v súlade s
platnými predpismi, a to najmä uznesením Vlády Slovenskej republiky a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky vydanou podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia
COVID-19.
V Trnave, dňa 24.03.2021.
LexCreditor k.s., správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Slabý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horovce 105, 020 62 Horovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/564/2018 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22Odk/564/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1369 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka: Marcel Slabý, nar. 28.03.1987, trvale bytom 020 62
Horovce 105, SR ( ďalej len ako: „Dlžník“ ) sp. zn. konania: 22OdK/564/2018, konanie vedené pred Okresným
súdom Trenčín vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu
majetku podstát ( všeobecná podstata ).
Predmet predaja: peňažná pohľadávka zapísaná do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) pod
súpisovou zložkou majetku č. 2. Súpis majetku zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 97/2019 zo dňa
22.05.2019.
Typ
Súpisová
P. súpisovej
Deň
Dlžník
Právny dôvod vzniku
hodnota
č. položky
zápisu
majetku
majetku
PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.
Pohľadávka z bezdôvodného obohatenia vo výške 1890,97 EUR
Pribinova
25
2 190,97
Peňažná
finančného
zadosťučinenia
vo
výške
300,824
EUR
s 13.5.201
2. pohľadávk
EUR.
96
Bratislava
príslušenstvo 9
a
Pohľadávka určená rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica
I
m
zo dňa 04.12.2018 č. k. 3Csp/70/2018
ČO: 35 792 752

Správca peňažnú pohľadávku speňažuje v zmysle ustanovenia § 167q ods. 1) ZKR.
Do ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia. Záujemca musí byť spôsobilý byť
predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto
odseku sa posudzuje vždy v súlade s príslušným rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej
republiky.
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný
deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných
ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Marcel Slabý, Piaristická 44, 911 01
Trenčín.
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v lehote
na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou ponukou
obsahuje údaje:
·

označenie vyhlasovateľa;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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adresu sídla vyhlasovateľa;
označenie: „verejné ponukové konanie Marcel Slabý - neotvárať“,

Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:
a.
b.
c.
·
·
·
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

označenie predmetu kúpy;
výšku navrhovanej kúpnej ceny;
identifikačné údaje záujemcu :
právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra,
fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim
podnikateľskú činnosť,
fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil
súťažnú ponuku;
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na
uzatvorenie kúpnej zmluvy
prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu bez obmedzenia.
ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná oprávnenými osobami
súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade
so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového
konania.
Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty finančnú zálohu vo výške ponúknutej kúpnej
ceny na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného konania. Zloženie zálohy je podmienkou platnej účasti
záujemcu v ponukovom konaní. Záloha musí byť zložená v prospech bankového účtu:
IBAN: SK48 1111 0000 0067 6638 4017
Názov banky: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
BIC: UNCRSKBX,
VS: 225642018
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný záznam. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnená osoba ( dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel ) má v zmysle §167r ZKR so
súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom
konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. Ak oprávnená osoba
účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia súťažných ponúk, správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Písomné oznámenie o vyhodnotení ponukového konania oznámi vyhlasovateľ všetkým záujemcom, ktorých
súťažné podmienky boli zaradené do ponukového konania, a to do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných
ponúk.
Neúspešným záujemcom správca vráti vloženú zálohu v prospech účtu úpadcu najneskôr do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, do jeho práv
vstupuje náhradník. V prípade, ak náhradník ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu
z akéhokoľvek dôvodu správca bezodkladne verejné ponukové konanie zruší bez určenia víťaza.
Správca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to aj napriek skutočnosti, že už vybral víťaza alebo náhradníka
a vyhradzuje si právo v ktoromkoľvek okamihu trvania ponukového konania toto ponukové konanie zrušiť, a to aj
bez udania dôvodu. O zrušení ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval
o jeho vyhlásení.
Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné podmienky, o čom je
povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení ponukového konania, a taktiež písomne
informovať všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania, pričom im doručí aj aktuálne znenie súťažných
podmienok. Záujemcovia sú oprávnení v prípade nesúhlasu s novým znením podmienok odstúpiť od verejného
ponukového konania.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu prostredníctvom emailu: roderova@onlinespravca.sk. Pred podaním súťažnej ponuky je možné taktiež obhliadnuť predmet predaja.
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese roderova@onlinespravca.sk a to až do uplynutia
lehoty na predkladanie súťažných ponúk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K014539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janiga Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pružina 508, 018 22 Pružina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/172/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/172/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.

Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40OdK/172/2020 zo dňa 07.04.2020, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku OV 73/2020 dňa 16.04.2020, bol vyhlásený konkurz na Ján Janiga, nar. 21.01.1973, č.
508, 018 22 Pružina, (ďalej len „dlžník“) a zároveň som bola ustanovená do funkcie správcu. Účinky vyhlásenia
konkurzu nastali dňom 17.04.2020.
Na základe ust. §-u 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) správca oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej
podstaty. Súčasne uvádzam že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvh.

V Trenčíne, dňa 18.03.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janiga Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pružina 508, 018 22 Pružina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/172/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/172/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.

Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40OdK/172/2020 zo dňa 07.04.2020, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku OV 73/2020 dňa 16.04.2020, bol vyhlásený konkurz na Ján Janiga, nar. 21.01.1973, č.
508, 018 22 Pružina, (ďalej len „dlžník“) a zároveň som bola ustanovená do funkcie správcu. Účinky vyhlásenia
konkurzu nastali dňom 17.04.2020.
Na základe ust. §-u 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) správca oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej
podstaty. Súčasne uvádzam že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvh.

V Trenčíne, dňa 18.03.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K014541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuržová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1108/21, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/240/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/240/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Zuzana Ďuržová, rod. Husárová, nar. 06.02.1970, , bytom Soblahovská 1108/21, 911
01 Trenčín, vo veci vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/240/2020, oznamuje v súlade s
ústanovením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 18.03.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K014542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Belanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka ulica 2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/529/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/529/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1369 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka: Marek Belanský, nar. 04.04.1985, trvale bytom
Krátka ulica 2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, ( ďalej len ako: „Dlžník“ ) sp. zn.
konania: 38OdK/529/2020, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín vyhlasuje I. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát.
Predmetom predaja je peňažná pohľadávka, zapísaná do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata )
v konkurznom konaní úpadcu
Typ súpisovej
P.
položky
Dlžník
č.
majetku

1.

Peňažná
pohľadávka

Právny dôvod vzniku

Súpisová
Deň
hodnota majetku zápisu

Pohľadávka za poskytovanie služieb s vykonateľným
exekučným titulom EX 1061/2012 na peňažné plnenie
rozsudku č. 39Cb 31/2011 zo dňa 23.01.2012, vydaného
Okresným súdom Trenčín zaplatiť pohľadávku 2530,93 EUR
MICHALKA Tomáš– INOXM
a jej príslušenstvo
Gastrotechnika,
Brunovce
2530,93 EUR s
16.03.2021
135,
Brunovce,
IČO:
príslušenstvom
Dňa 06.05.2021 vydal Exekútorský úrad Rimavská Sobota
41 376 340
JUDr.Ing.Ján Gasper, PhD., súdny exekútor Upovedomenie
o zastavení starej exekúcie , ktoré bolo OS Nové Mesto nad
Váhom doručené 06.05.2021. Deň doručenia súdu sa
považuje za deň ukončenia exekučného konania.

Správca peňažnú pohľadávku speňažuje v zmysle ustanovenia § 167q ods. 1) ZKR.
Do ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia. Záujemca musí byť spôsobilý byť
predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto
odseku sa posudzuje vždy v súlade s príslušným rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej
republiky.
Súťažnú ponuku možno predložiť písomne najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný
deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných
ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Marek Belanský, Piaristická 44, 911 01
Trenčín.
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v lehote
na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou ponukou
obsahuje údaje:
·
·
·

označenie vyhlasovateľa;
adresu sídla vyhlasovateľa;
označenie: „verejné ponukové konanie Marek Belanský - neotvárať“,

Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:
a.
b.
c.
·
·
·
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

označenie predmetu kúpy;
výšku navrhovanej kúpnej ceny;
identifikačné údaje záujemcu :
právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra,
fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim
podnikateľskú činnosť,
fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil
súťažnú ponuku;
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na
uzatvorenie kúpnej zmluvy
prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu bez obmedzenia.
ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami
súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade
so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového
konania.
Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty finančnú zálohu vo výške 100% ponúknutej
kúpnej ceny na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného konania. Zloženie zálohy je podmienkou platnej
účasti záujemcu v ponukovom konaní. Záloha musí byť zložená v prospech bankového účtu:
IBAN: SK48 1111 0000 0067 6638 4017
Názov banky: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
BIC: UNCRSKBX,
VS: 385292020
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný záznam. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnená osoba ( dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel ) má v zmysle §167r ZKR so
súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom
konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. Ak oprávnená osoba
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia súťažných ponúk, správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Písomné oznámenie o vyhodnotení ponukového konania oznámi vyhlasovateľ všetkým záujemcom, ktorých
súťažné podmienky boli zaradené do ponukového konania, a to do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných
ponúk.
Neúspešným záujemcom správca vráti vloženú zálohu v prospech účtu úpadcu najneskôr do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka.
V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, do jeho práv
vstupuje náhradník. V prípade, ak náhradník ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu
z akéhokoľvek dôvodu správca bezodkladne verejné ponukové konanie zruší bez určenia víťaza.
Správca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to aj napriek skutočnosti, že už vybral víťaza alebo náhradníka
a vyhradzuje si právo v ktoromkoľvek okamihu trvania ponukového konania toto ponukové konanie zrušiť, a to aj
bez udania dôvodu. O zrušení ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval
o jeho vyhlásení.
Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné podmienky, o čom je
povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení ponukového konania, a taktiež písomne
informovať všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania, pričom im doručí aj aktuálne znenie súťažných
podmienok. Záujemcovia sú oprávnení v prípade nesúhlasu s novým znením podmienok odstúpiť od verejného
ponukového konania.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu prostredníctvom emailu: roderova@onlinespravca.sk. Pred podaním súťažnej ponuky je možné taktiež obhliadnuť predmet predaja.
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese roderova@onlinespravca.sk a to až do uplynutia
lehoty na predkladanie súťažných ponúk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K014543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Straková rod. Chromiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad brehom 462/14, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/500/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/500/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1369 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka: Lucia Straková, rod. Chromiaková, nar.
18.09.1981, trvale bytom Nad Brehom 462/14, 018 64 Košeca, Slovenská republika ( ďalej len ako: „Dlžník“ )
sp. zn. konania: 40OdK/500/2020, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín vyhlasuje I. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát.
Predmetom predaja je nehnuteľný majetok - spoluvlastnícky podiel na pozemku, zapísaný do súpisu majetku
podstát ( všeobecná podstata ) v konkurznom konaní úpadcu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 19/2021 zo
dňa 29.01.2021.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosť – spoluvlastnícky podiel na pozemku:
Typ
P. súpisovej
č. položky
majetku
1. pozemok

Druh
LV
pozemku
záhrada

Parcelné Výmera Parcela
číslo
v m2
registra

1495 843

377

C

Spolu
vlastnícky
podiel
úpadcu
Košeca Košeca Košeca SR 1/2
Okres Obec

Názov
k. ú.

Štát

Súpisová
hodnota
majetku

Deň
zápisu

2750,00 €

25.01.2021

Do ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia. Záujemca musí byť spôsobilý byť
predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto
odseku sa posudzuje vždy v súlade s príslušným rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej
republiky.
Súťažnú ponuku možno predložiť písomne najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný
deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných
ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Lucia Straková rod. Chromiaková,
Piaristická 44, 911 01 Trenčín.
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v lehote
na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou ponukou
obsahuje údaje:
·
·
·

označenie vyhlasovateľa;
adresu sídla vyhlasovateľa;
označenie: „verejné ponukové konanie Lucia Straková - neotvárať“,

Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:
a.
b.
c.
·
·
·
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

označenie predmetu kúpy;
výšku navrhovanej kúpnej ceny;
identifikačné údaje záujemcu :
právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra,
fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim
podnikateľskú činnosť,
fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil
súťažnú ponuku;
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na
uzatvorenie kúpnej zmluvy
prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu bez obmedzenia.
ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami
súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade
so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového
konania.
Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty finančnú zálohu vo výške 100% ponúknutej
kúpnej ceny na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného konania. Zloženie zálohy je podmienkou platnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účasti záujemcu v ponukovom konaní. Záloha musí byť zložená v prospech bankového účtu:
IBAN: SK48 1111 0000 0067 6638 4017
Názov banky: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
BIC: UNCRSKBX,
VS: 405002020
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené
s prevodom nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný záznam. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnená osoba ( dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel ) má v zmysle §167r ZKR so
súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom
konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. Ak oprávnená osoba
účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia súťažných ponúk, správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Písomné oznámenie o vyhodnotení ponukového konania oznámi vyhlasovateľ všetkým záujemcom, ktorých
súťažné podmienky boli zaradené do ponukového konania, a to do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných
ponúk.
Neúspešným záujemcom správca vráti vloženú zálohu v prospech účtu úpadcu najneskôr do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka.
V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, do jeho práv
vstupuje náhradník. V prípade, ak náhradník ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu
z akéhokoľvek dôvodu správca bezodkladne verejné ponukové konanie zruší bez určenia víťaza.
Správca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to aj napriek skutočnosti, že už vybral víťaza alebo náhradníka
a vyhradzuje si právo v ktoromkoľvek okamihu trvania ponukového konania toto ponukové konanie zrušiť, a to aj
bez udania dôvodu. O zrušení ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval
o jeho vyhlásení.
Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné podmienky, o čom je
povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení ponukového konania, a taktiež písomne
informovať všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania, pričom im doručí aj aktuálne znenie súťažných
podmienok. Záujemcovia sú oprávnení v prípade nesúhlasu s novým znením podmienok odstúpiť od verejného
ponukového konania.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu prostredníctvom emailu: roderova@onlinespravca.sk. Pred podaním súťažnej ponuky je možné taktiež obhliadnuť predmet predaja.
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese roderova@onlinespravca.sk a to až do uplynutia
lehoty na predkladanie súťažných ponúk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K014544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tencer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1880/19, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1954
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/454/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/454/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1369 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka: Ján Tencer, nar. 20.11.1954, trvale bytom
Okružná 1880/19, 972 51 Handlová, Slovenská republika, ( ďalej len ako: „Dlžník“ ) sp. zn. konania:
38OdK/454/2020, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín vyhlasuje I. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát.
Predmetom predaja je hnuteľný majetok, zapísaný do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata )
v konkurznom konaní úpadcu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 249/2020 zo dňa 29.12.2020.
Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
P. Typ
súpisovej
Označenie
č. položky majetku

Rok
výroby

Osobný automobil - auto FORD
1. hnuteľná vec - auto FOCUS DNW/C9DA1/5DDMU
1999

Výrobné
číslo

a

evidenčné

VIN:
WF0NXXGCDNXU21312
EČV: PD215EK

Stav

Súpisová
hodnota
majetku

Ojazdené
Cca 234000 800,00 EUR
km

Deň zápisu

22.12.2020

Do ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia. Záujemca musí byť spôsobilý byť
predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto
odseku sa posudzuje vždy v súlade s príslušným rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej
republiky.
Súťažnú ponuku možno predložiť písomne najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný
deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných
ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Ján Tencer, Piaristická 44, 911 01
Trenčín.
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v lehote
na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou ponukou
obsahuje údaje:
·
·
·

označenie vyhlasovateľa;
adresu sídla vyhlasovateľa;
označenie: „verejné ponukové konanie Ján Tencer - neotvárať“,

Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:
a.
b.
c.
·

označenie predmetu kúpy;
výšku navrhovanej kúpnej ceny;
identifikačné údaje záujemcu :
právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra,
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fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim
podnikateľskú činnosť,
fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil
súťažnú ponuku;
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na
uzatvorenie kúpnej zmluvy
prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu bez obmedzenia.
ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami
súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade
so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového
konania.
Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty finančnú zálohu vo výške 100% ponúknutej
kúpnej ceny na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného konania. Zloženie zálohy je podmienkou platnej
účasti záujemcu v ponukovom konaní. Záloha musí byť zložená v prospech bankového účtu:
IBAN: SK48 1111 0000 0067 6638 4017
Názov banky: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
BIC: UNCRSKBX,
VS: 384542020
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný záznam. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnená osoba ( dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel ) má v zmysle §167r ZKR so
súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom
konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. Ak oprávnená osoba
účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia súťažných ponúk, správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Písomné oznámenie o vyhodnotení ponukového konania oznámi vyhlasovateľ všetkým záujemcom, ktorých
súťažné podmienky boli zaradené do ponukového konania, a to do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných
ponúk.
Neúspešným záujemcom správca vráti vloženú zálohu v prospech účtu úpadcu najneskôr do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka.
V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, do jeho práv
vstupuje náhradník. V prípade, ak náhradník ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu
z akéhokoľvek dôvodu správca bezodkladne verejné ponukové konanie zruší bez určenia víťaza.
Správca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to aj napriek skutočnosti, že už vybral víťaza alebo náhradníka
a vyhradzuje si právo v ktoromkoľvek okamihu trvania ponukového konania toto ponukové konanie zrušiť, a to aj
bez udania dôvodu. O zrušení ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval
o jeho vyhlásení.
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Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné podmienky, o čom je
povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení ponukového konania, a taktiež písomne
informovať všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania, pričom im doručí aj aktuálne znenie súťažných
podmienok. Záujemcovia sú oprávnení v prípade nesúhlasu s novým znením podmienok odstúpiť od verejného
ponukového konania.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu prostredníctvom emailu: roderova@onlinespravca.sk. Pred podaním súťažnej ponuky je možné taktiež obhliadnuť predmet predaja.
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese roderova@onlinespravca.sk a to až do uplynutia
lehoty na predkladanie súťažných ponúk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K014545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobok Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica R. Jašíka 1929 / 5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/394/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/394/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V právnej veci dlžníka Juraj Bobok, sp. zn. 38OdK/394/2018, správca vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu
majetku, a to na základe § 167p ods. 2 ZKR:

Pohľadávka
Suma:
Mena:
Dlžník:
Právny dôvod vzniku:
Hodnota

1.
3504,93 s príslušenstvom
EUR
K.V. s.r.o. ( IČO: 36 312 029 )
Rozsudok OS PD 15Cpr/3/2012
3504,93 EUR

V Trenčíne, dňa 23.03.2021

.............................................
Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Juraj Bobok
číslo konania: 38OdK/394/2018
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konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K014546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikolášek Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 6690/31 -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/253/2020 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/253/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V právnej veci dlžníka Daniel Mikolášek, sp. zn.: 40OdK/253/2020, správca vylučuje súpisovú zložku majetku zo
súpisu majetku, a to na základe § 167p ods. 2 ZKR:

Hnuteľná vec:
Značka:
Obchodný názov:
EČ:
VIN:
Dátum prvej evidencie:
Dátum prvej evidencie v SR:
Kategória:
Zdvihový objem valcov:
Najvyšší výkon motora:
Farba:
Prevodovka:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Uloženie:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR ):
Zabezpečenie:
Stav:

Osobné motorové vozidlo
NISSAN
MICRA
TO219DR
SJNFBAK11U0398331
06.10.1995
06.10.1995
M1
1275,00 cm3
55,00 kW
červená
MT / 5
Nie
1/1
Východná 6690/31, 91101 Trenčín
400
Nie
Vozidlo opotrebované, zodpovedá veku

V Trenčíne, dňa 23.03.2021

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Daniel Mikolášek
číslo konania: 40OdK/253/2020
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín
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K014547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miakiš Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košecké Rovné 138 -, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/893/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/893/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V právnej veci úpadcu Jaroslav Miakiš, sp. zn.: 38OdK/893/2019, správca týmto zverejňuje majetok dlžníka, ktorý
ponúka na predaj, a to formou ponukového konania podľa § 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“), pričom
predávaným majetkom dlžníka je ( spolu, nie samostatne ):

pohľadávka 4149,24 EUR s 9,5% ročným úrokom z omeškania od 03.02.2007 do zaplatenia + trovy
konania vo výške 248,95 EUR;

V súlade s § 167p ods. 1 ZKR ( Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. ) správca uvádza podmienky ponukového konania:

Lehota na predloženie ponúk:
Povinnosť zloženia zálohy:
Výška zálohy:
Účet pre účely zloženia zálohy:
Rozhodujúce kritérium:
Kritérium pre prípad zhody cenových ponúk:

12 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku
áno
navrhovaná kúpna cena
SK88 0900 0000 0050 3349 2737
najvyššia ponúknutá kúpna cena
žreb správcu

V Trenčíne dňa 23.03.2021

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Jaroslav Miakiš
číslo konania: 38OdK/893/2019
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín
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K014548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Svorčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazy pod Makytou 245, 020 55 Lazy pod Makytou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/64/2020 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/64/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie prvého kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka, Vladimír Svorčík, nar. 21.03.1961, trvale bytom 02 055 Lazy pod Makytou
245, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Svorčík s miestom podnikania 02 055 Lazy pod Makytou 245,
IČO 33 485 313, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len ZKR) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet ponukového konania:
Predmetom ponukového konania je nehnuteľnosť, súp. zložky č. 38, patriaca do súpisu majetku dlžníka, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 50/2021 dňa 15.03.2021 pod č. K012668, a to:
Číslo
súp.
Popis Druh Štát Obec
zložky

38

Parcelné,
súpisné číslo
Katastrálne Číslo listu
Spoluvl.
(vchodu,
územie
vlastníctva
podiel
poschodia,
bytu)

Lazy pod Lazy
pod
Stavba garáž SR
836
Makytou Makytou

C KN p. č. 59/1 1/1

Súpis.
hodnota
spoluvl.
podielu
eurách

2 000,00

v

Dôvod
zapísania

Poznámka

majetok
postavená
bez
patriaci
stavebného
dlžníkovi podľa povolenia
ust. § 167h nedokončená,
ods. 1 ZKR
schátraná

II. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená najneskôr dňa 25.04.2021 do 15,00 hod. do kancelárie správcu na
adresu: JUDr. Otília Prachařová, správca, Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom v zalepenej obálke s
označením „PONUKA - 38OdK/64/2020 - NEOTVÁRAŤ“.
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK42
0900 0000 0000 6369 8274, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Ponúkaná kúpna cena musí byť pripísaná na
uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a) podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé
bydlisko a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH),
b) predmet kúpy,
c) ponúkanú kúpnu cenu v eurách (číslom i slovom),
d) číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v
prípade neúspechu v ponukovom konaní,
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e) telefónny a e-mailový kontakt,
f) aktuálny výpis z obchodného alebo iného zákonného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo
fotokópiu občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,
g) dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
4. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Správca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to aj napriek skutočnosti, že už vybral víťaza a vyhradzuje si
právo v ktoromkoľvek okamihu trvania ponukového konania toto ponukové konanie zrušiť, a to aj bez uvedenia
dôvodu. O zrušení ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o jeho
vyhlásení.
8. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, správca
následne vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice kúpnej
ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej zálohy na kúpnu
cenu, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
10. Predmet ponukového konania sa predáva tak ako „stojí a leží“.
11. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 042 4440567, alebo na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K014549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 1876 / 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1953
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/443/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/443/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Jaroslav Herák Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Trenčianska ulica 1876/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 08.02.1953 Titul,
meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová
56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 38OdK/443/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/443/2020
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
V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava,
IČO: 35724803, doručenej správcovi dňa 08.03.2021, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá
uplynula dňa 18.12.2020, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
1. veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803
Pohľadávka č. 1 vo výške 193,97 EUR, z toho istina vo výške 123,35 EUR a úroky z omeškania 70,62 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Poskytovanie služieb. K pohľadávke č. 1 uvádzam nasledujúce skutočnosti.
(5536509). Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 07.11.2018 uzatvorenej medzi postupcom
Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 (ďalej len
„postupca“) a veriteľom, postúpil postupca na veriteľa pohľadávku voči dlžníkovi. Veriteľ zakladá svoj nárok na
Zmluve č. (ďalej aj „zmluva“) uzatvorenej dňa , predmetom ktorej bolo poskytnutie finančných/platobných služieb
špecifikovaných v zmluve. Vzhľadom k tomu, že dlžník neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, postupca
predčasne ukončil zmluvný vzťah. Postupca postúpil na veriteľa pohľadávku v celkovej výške 181,09 EUR, ktorá
pozostávala z istiny vo výške 123,35 EUR, z riadneho úroku vo výške 0 EUR, z úroku z omeškania vo výške
57,74 EUR, z ostatných nákladov a poplatkov 0 EUR. Dlžník odo dňa postúpenia pohľadávky na účet veriteľa
neuhradil žiadnu splátku. Veriteľ vyčíslil úroky vo výške 5% odo dňa postúpenia pohľadávky ku dňu vyhlásenia
konkurzu v celkovej výške 12,88 EUR. Prílohy: Zmluva, Zmluva o postúpení a príloha, obchodné podmienky,
vyhlásenie mimoriadnej splatnosti.
Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 2 vo výške 317,11 EUR, z toho istina vo výške 277,30 EUR a úroky z omeškania 39,81 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Poskytovanie služieb. K pohľadávke č. 2 uvádzam nasledujúce skutočnosti.
(5771019). Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 27.03.2019 uzatvorenej medzi postupcom DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26,, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722 (ďalej len „postupca“) a
veriteľom, postúpil postupca na veriteľa pohľadávku voči dlžníkovi. Veriteľ zakladá svoj nárok na Zmluve č.
30902363 (ďalej aj „zmluva“) uzatvorenej dňa 21.12.2016, predmetom ktorej bolo poskytnutie
finančných/platobných služieb špecifikovaných v zmluve.
Faktúra číslo 1702086150, splatná dňa 31.03.2017 na sumu 9,6 EUR.
Faktúra číslo 1702086150, splatná dňa 31.03.2017 na sumu ,7 EUR.
Faktúra číslo 1703081620, splatná dňa 30.04.2017 na sumu 9,6 EUR.
Faktúra číslo 1703081620, splatná dňa 30.04.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1704111334, splatná dňa 31.05.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1704111334, splatná dňa 31.05.2017 na sumu 9,6 EUR.
Faktúra číslo 1705111515, splatná dňa 30.06.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1705111515, splatná dňa 30.06.2017 na sumu 14,9 EUR.
Faktúra číslo 1706069439, splatná dňa 31.07.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1707059853, splatná dňa 31.08.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1708109247, splatná dňa 30.09.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1709063437, splatná dňa 31.10.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1710087149, splatná dňa 30.11.2017 na sumu 1,5 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Faktúra číslo 1711100399, splatná dňa 31.12.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1801141628, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 50 EUR.
Faktúra číslo 1801141628, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 19,9 EUR.
Faktúra číslo 1801141628, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 10 EUR.
Faktúra číslo 1801141628, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 50 EUR.
Faktúra číslo 1801141628, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 50 EUR.
Faktúra číslo 1801141628, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 10 EUR.
Faktúra číslo 1801141628, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 3 EUR.
Faktúra číslo 1801141628, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 26,5 EUR.
Vzhľadom k tomu, že dlžník neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, postupca predčasne ukončil zmluvný
vzťah. Postupca postúpil na veriteľa pohľadávku v celkovej výške 277,3 EUR, ktorá pozostávala z istiny vo výške
277,3 EUR, z riadneho úroku vo výške 0 EUR, z úroku z omeškania vo výške 0 EUR, z ostatných nákladov a
poplatkov 0 EUR. Dlžník odo dňa postúpenia pohľadávky na účet veriteľa neuhradil žiadnu splátku. Veriteľ vyčíslil
úroky vo výške 5% odo dňa postúpenia pohľadávky ku dňu vyhlásenia konkurzu v celkovej výške 39,81 EUR.
Prílohy: Zmluva, Zmluva o postúpení a príloha, VOP, Cenník, Faktúry, Upovedomenie o začatí exekúcie, Platobný
rozkaz, súdna výzva.
Poradie: iná pohľadávka
V Bratislave, dňa 23.03.2021
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K014550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANDRLE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. I. Markoviča 2083/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 391 871
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/30/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/30/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka ANDRLE s.r.o. so sídlom Dr. I. Markoviča 2083/1, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom IČO: 44 391 871 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn.
38K/30/2019 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:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresné stavebné bytové družstvo, sídlisko SNP 1936,017 05 Považská Bystrica IČO: 36016659 v celkovej
sume 164,29 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K014551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Vyhlídalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poruba 487, 972 11 Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/46/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Mária Vyhlídalová, nar.: 19.05.1970, trvale bytom Poruba 487, 972 11
Poruba, Slovenská republika oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy
konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške 2% zo sumy
spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 € a najviac 1.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203 vedený
v Československej obchodnej banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Trenčíne, dňa 23.03.2021

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K014552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Vyhlídalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poruba 487, 972 11 Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/46/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Mária Vyhlídalová, nar.: 19.05.1970, trvale bytom Poruba 487, 972 11
Poruba, Slovenská republika oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu 40OdK/46/2021 S373 v kancelárii správcu na adrese Námestie sv. Anny
361/20, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod., po telefonickom
dohovore so správcom na tel. č. 032/640 17 60.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.

V Trenčíne 23.03.2021

JUDr. Andrej Jaroš – správca

K014553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Vyhlídalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poruba 487, 972 11 Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/46/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Mária Vyhlídalová, nar.: 19.05.1970, trvale bytom Poruba 487, 972 11 Poruba, Slovenská republika Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 40OdK/46/2021 zo dňa 24.02.2021, bol vyhlásený
konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor: Mária Vyhlídalová, nar.: 19.05.1970, trvale bytom Poruba 487, 972 11 Poruba, Slovak
republic, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Trenčín, proc.
no: 40OdK/46/2021 dated on 24.02.2021, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 42/2021 zo dňa
03.03.2021. Konkurz sa tak považuje za vyhlásený dňa 04.03.2021.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial
no. 42/2021 on 03.03.2021. The bankruptcy procedure was declared on 04th of March 2021.

Bulletin

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.
Andrej Jaroš, správca., so sídlom správcovskej kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20,911 01 Trenčín,
Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Andrej Jaroš, trustee, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, Slovak republic. Each claim must be
lodged separately. The lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfilment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged,
an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors
having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak
Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not
be considered as claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or the correct the incorrect of the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.

JUDr. Andrej Jaroš, správca/ trustee
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K014554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Vyhlídalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poruba 487, 972 11 Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/46/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenia majetku

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, týmto ako správca úpadcu:
Mária Vyhlídalová, nar.: 19.05.1970, trvale bytom Poruba 487, 972 11 Poruba, Slovenská republika (ďalej
ako „Úpadca“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku
Úpadcu, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku. Sumu preddavku vo výške 500 EUR je veriteľ povinný zložiť na účet správcu
vedeného v Československej obchodnej banke, a.s., ktorý znie v tvare IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203,
SWIFT: CEKOSKBX a pre zaradenie platby je potrebné uviesť: variabilný symbol: (číslo konania OdK bez
písmen) a do poznámky poznamenať spisovú značku konania, preddavok na šetrenie SKP a označenie názvu
alebo mena veriteľa.

V Trenčíne, dňa 23.03.2021

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K014555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenská 133 / 32, 018 41 Dolné Vestenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29K/16/2008 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/16/2008
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška pohľadávky veriteľa Prima banka Slovensko, a.s.,Hodžova 11, 010 11 Žilina doručená dňa 19.03.2021,
po základnej prihlasovacej lehote.
označenie (číslo) Veritel
číslo názov
13

ulica

Pohladavka
č.
mesto PSČ
domu

Prima banka
Hodžova 11
Slovensko, a.s.

Žilina 01011

istina

úrok z
úrok
omeškania

1458,47
€

právny dôvod vzniku pohadávky
poplatok z
náklady z
spolu
omeškania
uplatnenia
1458,47 úverová zmluva
€
č.27/035/2004

Ing. Beata Krausova, správca S1180

K014556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švalec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Pauleho 324/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.9.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/152/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/152/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 1; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 371; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 3863; parcelné číslo: 1534/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/30528; Súpisová hodnota: 1.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 2; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 23; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 3862; parcelné číslo: 1528/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/30528; ; Súpisová hodnota: 1.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 3; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 24; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 3862; parcelné číslo: 1528/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/30528; ; Súpisová hodnota: 1.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 4; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 238; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 3862; parcelné číslo: 1528/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/30528; ; Súpisová hodnota: 1.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 5; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 45; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 3862; parcelné číslo: 1528/5; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/30528; Súpisová hodnota: 1.- Euro;
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 6; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 249; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 3862; parcelné číslo: 1528/6; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/30528; ; Súpisová hodnota: 1.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 7; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 24; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1928; parcelné číslo: 1712/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
14/2688; ; Súpisová hodnota: 1.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 8; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 28; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1928; parcelné číslo: 1712/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
14/2688; ; Súpisová hodnota: 1.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 9; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 176; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1928; parcelné číslo: 1905/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
14/2688; ; Súpisová hodnota: 1.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 10; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1361; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1928; parcelné číslo: 1905/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
14/2688; ; Súpisová hodnota: 7.- Eur
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 11; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 556; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 4219; parcelné číslo: 2281/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/288; Súpisová hodnota: 52,12.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 12; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 166; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 4219; parcelné číslo: 2281/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/288; Súpisová hodnota: 2,88.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 13; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 50; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 4219; parcelné číslo: 2289/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/288; Súpisová hodnota: 1.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 14; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 483; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 4219; parcelné číslo: 2289/6; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/288; Súpisová hodnota: 45,30.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 17; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 4961; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1825; parcelné číslo: 1579; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:5/32982; Súpisová hodnota: 1.- Euro
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 18; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 3459; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1827; parcelné číslo: 1581; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:1/1152; Súpisová hodnota: 3.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 19; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 3250; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1828; parcelné číslo: 1583; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:107/82152; Súpisová hodnota: 4,50 - Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 20; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 10856; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1829; parcelné číslo: 1586; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:283/216864; Súpisová hodnota: 14,15.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 21; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 5762; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1830; parcelné číslo: 1588; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:29/16128; Súpisová hodnota: 10,35.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 22; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 4118; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1830; parcelné číslo: 1596; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:29/16128; Súpisová hodnota: 7,40.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 23; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 2795; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1831; parcelné číslo: 1590; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:1/768; Súpisová hodnota: 3,60.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 24; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 4522; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1831; parcelné číslo: 1591; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:1/768; Súpisová hodnota: 5,90.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 25; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 4484; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1832; parcelné číslo: 1592; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 29/16128; Súpisová hodnota: 8.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 26; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 7626; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1833; parcelné číslo: 1597; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 199/155880; Súpisová hodnota: 9,80.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 27; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 1554; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1836; parcelné číslo: 1602; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/576; Súpisová hodnota: 2,70.- Euro
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 28; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 8672; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1840; parcelné číslo: 1608; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 5573/4055616; Súpisová hodnota:16,72 .- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 29; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1278; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 2065; parcelné číslo: 2144; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/96;
Súpisová hodnota: 13,31.- Eur
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 30; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 245; obec: Valaská Dubová; okres:
Ružomberok; štát: SR; názov katastrálneho územia: Valaská Dubová; číslo LV: 1626; parcelné číslo: 1581/2;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1152; Súpisová hodnota: 1.- Euro

JUDr. Ján Súkeník, správca

K014557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švalec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ulica J. Pauleho 324/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.9.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/152/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/152/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa POHOTOVOSŤ,s.r.o. Pribinova 25, 911 09 Bratislava
,IČO:35807598
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 1; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1054; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1579; parcelné číslo: 812; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 5/1152;
Súpisová hodnota: 4,55.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 2; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 793; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1579; parcelné číslo: 1081/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
5/1152; Súpisová hodnota: 3,44.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 3; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 937; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1579; parcelné číslo: 3073; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 5/1152;
Súpisová hodnota: 4,06.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 4; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1075; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
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názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1578; parcelné číslo: 811; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/288;
Súpisová hodnota: 3,73.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 5; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 762; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1578; parcelné číslo: 1802/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/288; Súpisová hodnota: 2,64.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 6; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1181; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1578; parcelné číslo: 2137; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/288;
Súpisová hodnota: 4,10.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 7; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1038; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1578; parcelné číslo: 2142; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/288;
Súpisová hodnota: 3,60.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 8; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 621; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1346; parcelné číslo: 1006/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/144; Súpisová hodnota: 4,31.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 9; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 670; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1346; parcelné číslo: 1006/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/144; Súpisová hodnota: 4,65.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 10; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1024; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1346; parcelné číslo: 2840; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/144;
Súpisová hodnota: 7,11.- Eur
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 11; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 8868; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1821; parcelné číslo: 1572; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:29/16128; Súpisová hodnota: 15,95.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 12; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 3641; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1821; parcelné číslo: 1574; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:29/16128; Súpisová hodnota: 6,55.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 13; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 5666; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1821; parcelné číslo: 1577; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:29/16128; Súpisová hodnota: 10,20 .- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 14; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 8663; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
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štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1821; parcelné číslo: 1584; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:29/16128; Súpisová hodnota: 15,60.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 15; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1782; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1820; parcelné číslo: 1534/1; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:1/30528; Súpisová hodnota: 1.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 16; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 1136; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1813; parcelné číslo: 1354; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:14/2688; Súpisová hodnota: 5,92.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 17; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 490; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1813; parcelné číslo: 1697; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:14/2688; Súpisová hodnota: 2,56.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 18; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 4334; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 1823; parcelné číslo: 1575; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:25/18704; Súpisová hodnota: 5,80 - Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 19; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 876; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 4220; parcelné číslo: 882; spoluvlastnícky podiel úpadcu:5/1152;
Súpisová hodnota: 3,80.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 20; Druh pozemku: orná pôda; výmera (m2): 963; obec: Likavka; okres: Ružomberok; štát: SR;
názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 4220; parcelné číslo: 2706; spoluvlastnícky podiel úpadcu:5/1152;
Súpisová hodnota: 4,18.- Euro
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 21; Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera (m2): 10294; obec: Likavka; okres: Ružomberok;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Likavka; číslo LV: 3215; parcelné číslo: 1528/3; spoluvlastnícky podiel
úpadcu:1/30528; Súpisová hodnota: 1.- Euro

JUDr. Ján Súkeník, správca

K014558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dírer Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/395/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/395/2019
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

67

Obchodný vestník 59/2021
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

40OdK/395/2019
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Peter Dírer, nar.
21.12.1984, trvale bytom 971 01 Prievidza (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na
Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 40OdK/395/2019, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005
Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní
pomerov Dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že
Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Správca ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na podnet
veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru
či odporovateľnosti právnych úkonov, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční
správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume
schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bánovce nad Bebravou, 23.03.2021
JUDr. Peter Zajac, správca

K014559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 3894 / 1C, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/480/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/480/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Zajac, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1706, so sídlom
kancelárie Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako správca dlžníka Marcel Matej, nar.
05.05.1980, trvale bytom Ligetská 3894/1C, 972 51 Handlová (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167q ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty. Predmetom predaja je iná majetková hodnota, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 13/2021, pod položkou K003338:
Podmienky ponukového konania Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej
obálke s viditeľným označením: „PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 38OdK/480/2020, NEOTVÁRAŤ“, na
adresu správcu JUDr. Peter Zajac, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, najneskôr v lehote 10
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na
doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 15.00 hod na adresu kancelárie správcu. Na
ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 2. ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek fyzická alebo právnická
osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nadobudnutie ponúkaného predmetu predaja. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne osvedčeným
podpisom záujemcu, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
výška ponúknutej kúpnej ceny; · pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého
pobytu, kópiu občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu.

Záujemcovia o kúpu majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu, a to na bankový účet správcu IBAN: SK70 0900 0000 0050 3125 7696, vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s. Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do 15:00 hod. dňa, v
ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky
záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu. Zálohu zloženú záujemcom,
ktorý nebude označený za víťaza predmetného ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi, a to
bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha poukázaná na účet správcu.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového
konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok s
ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje,
či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 15 dní od otvorenia obálok. V zmysle ust. § 167r ods. 2
ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel
alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania (na tento účel sa ponukové konanie považuje za skončené
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk). V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode obchodného
podielu.
V Bánovciach nad Bebravou, 24.03.2021
JUDr. Peter Zajac, správca

K014560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kršiak, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliny 1422 / 27, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1953
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/874/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/874/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca dlžníka Ing. Július Kršiak, nar. 03.06.1953, trvale bytom Hliny 1422/27, 017 01 Považská Bystrica
vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku patriacej do všeobecnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty (pôvodné prvé kolo ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 4/2021 zo dňa
8.1.2021; od uvedeného ponukového konania správca upustil v súlade § 10 zákona č. 62/2020 Z.z. v znení
neskorších predpisov):
typ súpisovej
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
majetku
1.

hnuteľná vec

2.

hnuteľná vec

3.

hnuteľná vec

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

osobné motorové vozidlo Škoda Fabia, EČV: PB299BA, VIN:
TMBHY46Y974065965,
dátum
prvej
evidencie
vozidla 1/1
16.10.2006, kategória N1
osobné motorové vozidlo Škoda Fabia, EČV: PB298BA, VIN:
TMBHY46Y074064929,
dátum
prvej
evidencie
vozidla 1/1
16.10.2006, kategória N1
motocykel
Honda
CB600FA,
EČV:
PB914AC,
VIN:
ZDCPC41C07F015207, dátum prvej evidencie 30.5.2007, 1/1
kategória L3e

súpisová
hodnota
majetku
EUR

v

majetok
7.12.2020 podliehajúci 1 000,00
konkurzu
majetok
7.12.2020 podliehajúci 1 000,00
konkurzu
majetok
7.12.2020 podliehajúci 800,00
konkurzu

Podmienky účasti na prvom kole ponukového konania:
Každá ponuka musí obsahovať nasledovné prehlásenie predkladateľa ponuky: Som si je plne vedomý
obmedzujúcich podmienok v súvislosti s trvaním núdzového stavu vyhláseného podľa čl. 5 ods. 2
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a k uvedenému sa viažucich Uznesení
Vlády SR.
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s., Mierové
nám. 37, 911 01 Trenčín v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Kršiak –
neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 9598 9553 zálohu vo
výške 100% ponúkanej ceny a ako variabilný symbol uviesť 408742019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť
doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného
účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a nezameniteľnú špecifikáciu majetku, ku
ktorému je ponuka predkladaná.
4. Majetok sa neponúka ako súbor tzn. je možné predložiť ponuku aj len k jednotlivej zložke majetku.
5. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca. Majetok sa predáva v stave v akom
stojí a leží.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0949 624475 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 23.3.2021
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K014561
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 – ZMENY A DOPLNENIA
V ČASTI PREDMETU PREDAJA
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“) vyhlásil v súlade s
§167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku dlžníka podliehajúceho
konkurzu, a to oznamom zverejneným v Obchodnom vestníku SR č. 58/2021 pod K014366, kapitola: Konkurzy a
reštrukturalizácie Deň vydania: 25.03.2021.
Vo veci uvedeného ponukového konania správca uvádza, že v porovnaní s pôvodným znením dochádza
týmto oznamom k rozdeleniu súboru majetku - pôvodného „Predmetu speňaženia 2“ na dva samostatné
súbory majetku, a oznam o vyhlásení ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho
konkurzu, pôvodne zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 58/2021 pod K014366, kapitola: Konkurzy a
reštrukturalizácie Deň vydania: 25.03.2021, preto správne znie nasledovne:
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 dlžníka 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 1:
Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1750 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Pozemky parc. reg. "C":
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. č.
1.

Register
C

Parcelné číslo
1650

Konkurzy a reštrukturalizácie

Výmera v m²
10434

Druh pozemku
Lesný pozemok

Deň vydania: 26.03.2021

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:
Pozemky parc. reg. "C":
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 parc. reg. "C":
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 parc. reg. "C":
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 parc. reg. "C":
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 parc. reg. "C":
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 parc. reg. "C":
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 parc. reg. "E":
Por. č.
1.

Register
E

Parcelné číslo
189

Výmera v m²
76

Druh pozemku
Záhrada

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
1/12
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

E
E
E
E
E
E
E
E
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333
439/1
509
526/1
526/2
526/3
549
1232

68
53
1068
2514
227
504
1644
1068

Záhrada
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Vodná plocha
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Deň vydania: 26.03.2021

1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
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 parc. reg. "E":
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 parc. reg. "C":
Por. č.
1.

Register
C

Parcelné číslo
340

Výmera v m²
104

Druh pozemku
Záhrada

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
1/12

(ďalej spolu ako „Predmet speňaženia 2“)
3)
Súbor majetku 2:
Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1620 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Čavoj, katastrálne územie Čavoj:
Pozemky parc. reg. "C":
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Register
C
C
C
C
C
C

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 parc. reg. "E":
Por. č.
1.
2.
3.
4.

Register
E
E
E
E

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 parc. reg. "C":
Por. č.

Register

Parcelné číslo

Výmera v m²

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel
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1.
2.

C
C

1605
1605

Konkurzy a reštrukturalizácie
1238
1238

Orná pôda
Orná pôda

Deň vydania: 26.03.2021
1/28
1/84

(ďalej ako „Predmet speňaženia 3“)
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:
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 26.03.2021

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 za konkrétny predmet kúpy 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: 007, Poznámka: „VPK Jozef Čičmanec 1“ pre
Predmet speňaženia 1, „VPK Jozef Čičmanec 2“ pre Predmet speňaženia 2, „VPK Jozef Čičmanec 3“ pre
Predmet speňaženia 3 v lehote na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmetoch 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

K014562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lavenka Melichar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lastovičia 1063 / 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1962
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/286/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/286/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca Prvá arbitrážna k.s., správca Melichar Lavenka, nar. 14.07.1962, bytom Lastovičia
1063/2, 941 31 Dvory nad Žitavou (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 1. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.
1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovný súbor majetku - spoluvlastníckych podielov k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve Dlžníka, ktoré sú zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Pozemky
LV č.

Katastrálne územie

Parc. číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

3623

Dvory nad Žitavou

3658/2

352

Orná pôda

Podiel
1/10

Register

Súpisová hodnota v EUR

„E“

300,- €
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3623
4834
4834

Dvory nad Žitavou
Dvory nad Žitavou
Dvory nad Žitavou

Konkurzy a reštrukturalizácie
4024/2
3749/1
3934/1

2600
773
5096

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

1/10
5/12
5/12

Deň vydania: 26.03.2021
„E“
„E“
„E“

700,- €
200,- €
800,- €

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Poľná 8, 934 03 Levice
3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je do 08.04.2021 do 13:00 hod.; záväzné
ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí podanie ponuky na poštovú
prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·

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

K014563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčoková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 526 / 3, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/80/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/80/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Eva Nemčoková, nar. 30.07.1949, bytom Škultétyho 526/3, 949 11 Nitra - Klokočina
oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, a to nasledovnú pohľadávku prihlásenú prihláškou pohľadávky zo dňa 5.3.2021:
p.č. 17., veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803, dátum doručenia: 18.3.2021, v celkovej sume
6077,06 €

Tomáš Timoranský, správca

K014564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JOTY SLOVAKIA s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakova 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 263
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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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A/
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 32OdK/13/2018-150 zo dňa 13.7.2018 bol vyhlásený konkurz na
úpadcu: JOTY SLOVAKIA s.r.o. „v konkurze“ Beniakova 2, 949 01 Nitra, IČO:46 875 263, a uznesením zo dňa
24.10.2018 bol ustanovený správca, Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr.
Kamil Beresecký, kancelária Farská č.33, 949 01 Nitra (ďalej len PSD,k.s.), zverejnené v obchodnom vestníku
číslo 210/2018.
B/

Predmetom ponukového konania je súpis majetku zo všeobecnej podstaty :

pohľadávka vo výške 13.928,- Eur podľa PR 24Up/89/2019 zo dňa 14.03.2019 Eur, zverejnená v obchodnom
vestníku číslo 68/2019 zo dňa 05.04.2019 vedená exekúcia pod č.: 433EX/385/20
a
pohľadávka vo výške 16.056,32 Eur podľa PR 36Up/89/2019 zo dňa 21.02.2019, zverejnená v obchodnom
vestníku číslo 242/2019 zo dňa 17.12.2018, vedená exekúcia pod č.:
C/
Dátum, čas a miesto ponukového konania: dňa 09.04.2021 do 12,oo hodine záujemca najneskôr
doručí do kancelárie JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu na Farskej 33, Nitra, ponuku v zalepenej obálke
s označením „PONUKA JOTY“.
Záujemca v zalepenej obálke s označením „PONUKA JOTY“ predloží správcovi ponuku kúpnej ceny, doklad
o vykonaní zálohy v stanovenej lehote, uvedie svoje telefónne číslo a mailovú adresu. V ponuke ďalej doloží
doklady, údaje potrebné k spísaniu zmluvy.
Tretie kolo ponuky vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov úpadcu zo dňa
15.12.2020 a podľa ust. § 92 ods.1. písm. d/ Zákona číslo 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení.
Záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu bude vyhodnotený ako úspešný záujemca. Záujemca uhradí
zálohu vo výške 1.000,-Eur najneskôr dňa 08.04.2021 na účet správcu - IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308.
Termín oboznámenia sa s ponukou: je po dohode so správcom, v kancelárií správcu JUDr. Kamil Beresercký,
Farská č.33, 949 01 Nitra, alebo na tel: 037/6541595, mail: beresecky@beresecky.sk
Cena najnižšieho podania: je na minimálne na úrovni 50% súpisovej hodnoty pohľadávky.
Po schválení ponuky, správca vyzve záujemcu na spísanie kúpnej zmluvy a o uhradenie celej ponúknutej kúpnej
ceny, ktorú sumu musí záujemca uhradiť najneskôr do 10 dní na účet správcu. V prípade, ak záujemca neuhradí
kúpnu cenu v stanovenom termíne, záloha prepadá v prospech všeobecnej podstaty. Správca je až po pripísaní
celej kúpnej ceny oprávnený spísať zmluvu o postúpení pohľadávky. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD,
k.s., SKP úpadcu

K014565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Košán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovský Hrádok 57, 935 51 Tekovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/212/2020 S
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/212/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka – motorového vozidla
ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka: Ľudovít Košán, nar. 23.03.1989, bytom
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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Tekovský Hrádok č. 57, sp. zn.: 27OdK/212/2020 vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR III. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku dlžníka – motorového vozidla, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty,
súpisová zložka č. 1, zverejnené v OV č. 219/2020 zo dňa 12.11.2020.
Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na info@insolvency.sk
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie
správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE – Ľudovít Košán - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy
odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia o kúpu motorového vozidla v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v Tatrabanke, a.s., IBAN: SK55
1100 0000 0029 2988 2865. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na
účet správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom
na účet správcu.
3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania,
vráti správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa
tohto bodu poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná,
sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
· presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri
právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný
podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 3 mesiace,
· ponuku kúpnej ceny v EUR.
5. 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.
6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba
úspešného účastníka. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky
náklady predaja znáša úspešný záujemca.
7. Právo úspešného záujemcu 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. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
9. 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 zmluvu so správcom, zložená
záloha vo výške 15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu
zmluvu so správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej
zálohy.
10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia 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.
11. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konania.
12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K014566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semsei Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Číčov Číčov, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/2/2021 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/2/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 14.1.2021 v právnej veci č. k. 27OdK/2/2021 v konkurze
majetok dlžníka : Imrich Semsei, nar. 04.11.1984, bytom Obec Číčov, podnikajúci pod obchodným menom:
Imrich Semsei ml., so sídlom Číčov, Športová č. 398/15, IČO: 44485816 týmto, v zmysle § 76 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamujem, že bol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci č.k. 27OdK/2/2021 zaradený nasledovný majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu :
Hnuteľná vec : OMV Renault Mégane M, AC kombi, osobné vozidlo, červená, 1.reg. SK: 31.08.2004,
Súpisová hodnota : 1.100 €
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 23.3.2021

K014567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilhem Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horákova 438 / 10, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/251/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/251/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Tomáš Vilhem, nar. 06.09.1992, bytom Lužianky, Horáková č. 438/10 v konkurznom
konaní č. k. 27OdK/251/2020 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s §167p ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na odpredaj
hnuteľného majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
3/2021 dňa 07.01.2021 (K000469):
Súpisová
zložka č.:

Typ
majetku:

Popis:

Súpisová
hodnota v EUR:

1.

Hnuteľná
vec

Mobilný telefón iPhone 6s, číslo modelu: FKQK2LL/A, sériové číslo: FVMVC058GRY6, verzia
softvéru: 14.2, približný rok výroby 2015. Stav opotrebovanosti: bez viditeľných známok
poškodenia, TELEFÓN NENABÍJA

100,-

Podmienky ponukové konania:
·
·

·
·
·
·
·

·

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v slovenskom jazyku v zalepených neotvorených
obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ – 27OdK/251/2020- TOMÁŠ VILHEM
– ZÁVÄZNÁ PONUKA – II.KOLO - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 12:00 hod..
V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 12:00 hod..
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca
prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Minimálna ponúknutá kúpna cena pre II. kolo ponukového konania nie je stanovená. Správca je však
oprávnený odmietnuť neprimerane nízku ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné námestie 831/9, 940 02
Nové Zámky) a súčasne s ponukou musí záujemca doložiť doklad preukazujúci zloženie zálohu vo výške
100 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktorú
záujemca danou ponukou prejaví záujem, na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN :
SK63 0900 0000 0051 7509 9607, SWIFT: GIBASKBX.
Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet správcu uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením „iPhone 6s“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom
rozsahu pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v
prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto
ponuku odmietne ako oneskorenú.

Záväzná ponuka musí obsahovať:

1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi,
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4. čestné vyhlásenie, že záujemca bezvýhradne súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie súpisovej zložky majetku,
6. návrh kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku na účet správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu, na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
11. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu speňaženia.
12. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 50% z jeho zloženej zábezpeky v prípade ak
bude vyhodnotený ako úspešný záujemca a odmietne so správcom uzavrieť zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu speňažovania. Výnos zo zmluvnej pokuty je príjmom všeobecnej podstaty.
13. Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

·
·
·
·
·
·

Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené do 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu.
Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade,
že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode
vlastníckeho práva k predmetu speňažovania v lehote 10 dní od doručenia tejto výzvy zo strany správcu.
Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu speňažovania s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo
výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie so
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu
speňažovania.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky
ponuky, alebo ak správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného
ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na
tomto ponukovom konaní.

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v
zmysle § 276 a nasl. ObZ.
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Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 738 054.

V Nových Zámkoch, dňa 23.03.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K014568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Farkas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 1223/3, - Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1966
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2021 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata
Súpisová zložka majetku č. 1
stavba
popis
RODINNÝ DOM
štát
Slovenská republika
obec
NESVADY
názov
katastrálneho
Nesvady
územia
číslo listu vlastníctva
1693
súpisné číslo
1249
parcelové číslo
3191/2
spoluvlastnícky
podiel
4/10
úpadcu
hodnota
zapisovaného
1.317,- EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
22.03.2021
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m²
300
štát
Slovenská republika
obec
NESVADY
názov
katastrálneho
Nesvady
územia
číslo listu vlastníctva
1693
parcelové číslo
3191/2
spoluvlastnícky
podiel
4/10
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4/10
úpadcu
hodnota
zapisovaného
1.500,- EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
22.03.2021
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. 3
pozemok
druh
Vinica
výmera v m²
357
štát
Slovenská republika
obec
NESVADY
názov
katastrálneho
Nesvady
územia
číslo listu vlastníctva
1693
parcelové číslo
3191/10
spoluvlastnícky
podiel
4/10
úpadcu
hodnota
zapisovaného
1.535,- EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
11.03.2020
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

LexCreditor k.s.

K014569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Štefan Krchňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 2761 / 5, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/288/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: PharmDr. Štefan Krchňák, nar. 17.04.1961, bytom Rázusova 2761/5, 942 01 Šurany
v konkurznom konaní č. k. 29OdK/288/2020 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
v súlade s §167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na
odpredaj hnuteľného majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 55/2021 dňa 22.03.2021 (K013734):
Číslo súpisovej zložky majetku 5.
Druh súpisovej zložky majetku
Emitent ( názov /IČO)
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. , Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, SR/ IČO: 34 142 941

Cenný papier
ČEM
LP0000202769

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

84

Obchodný vestník 59/2021
Druh CP
Akcia prioritná
Počet kusov
10

Forma CP
Na meno
Podiel
1/1

Konkurzy a reštrukturalizácie
Podoba CP
listinná
Trhová cena/ks
nezistená

Deň vydania: 26.03.2021
Menovitá hodnota Počet CP emisie
331,93Eur
3940
Súpisová hodnota v Eur
3.319,30

Súpisová zložka majetku č. 5 sa predáva ako súbor majetku ( súbor cenných papierov).

Podmienky ponukové konania:

·
·

·
·
·
·
·
·

·

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v slovenskom jazyku v zalepených neotvorených
obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ – 29OdK/288/2020- ŠTEFAN
KRCHŇÁK – I. KOLO- SÚPISOVÁ ZLOŽKA Č.5 - ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 12:00 hod..
V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 12:00 hod..
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku k súpisovej zložke majetku, pričom na neskoršie
podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť
a je pre záujemcu záväzná.
Minimálna ponúknutá kúpna cena pre I. kolo ponukového konania je stanovená na 100% súpisovej
hodnoty súpisovej zložky majetku č. 5. Záujemca musí uviesť cenovú ponuku, za akú chce súbor cenných
papierov odkúpiť, tak aby nebolo možné zameniť si úmysel záujemcu vyjadrený v písomnej ponuke.
Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového konania budú z ponukového konania
vylúčené.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné námestie 831/9, 940 02
Nové Zámky) a súčasne s ponukou musí záujemca doložiť doklad preukazujúci zloženie zálohu vo výške
100 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktorú
záujemca danou ponukou prejaví záujem, na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN :
SK58 0900 0000 0051 7637 2628, SWIFT: GIBASKBX.
Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet správcu uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením „súpisová zložka č. 5“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v
celom rozsahu pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v
prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto
ponuku odmietne ako oneskorenú.

Záväzná ponuka musí obsahovať:

1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
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zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca bezvýhradne súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie súpisovej zložky majetku,
6. návrh kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku na účet správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu, na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie,
11. čestné vyhlásenie záujemcu, že sám alebo pomocou tretej osoby zabezpečí všetky úkony, ktoré platný
právny predpis vyžaduje a ktorý upravuje prevod a nadobudnutie dotknutých cenných papierov na území
Slovenskej republiky, vrátane zabezpečenia inej osoby, ktorá je v zmysle platného právneho predpisu
oprávnená vykonať prevod, vrátane úkonov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR,
12. čestné 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 s
vykonaním zmien v príslušnom registri alebo evidencii.
13. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 50% z jeho zloženej zábezpeky v prípade ak
bude vyhodnotený ako úspešný záujemca a odmietne so správcom uzavrieť zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu speňažovania. Výnos zo zmluvnej pokuty je príjmom všeobecnej podstaty.
14. ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

·
·
·
·
·

Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené do 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu.
Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade,
že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode
vlastníckeho práva k predmetu speňažovania v lehote 10 dní od doručenia tejto výzvy zo strany správcu.
Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu speňažovania s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo
výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Víťaz ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky právne dokumenty,
ktoré sú potrebné na prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR,
a.s.. V prípade, že víťaz ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu všetky
právne dokumenty, ktoré sú potrebné na prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára
cenných papierov SR, a.s., je správca oprávnený ponukové konanie zrušiť. Víťaza ponukového
konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií v lehote 14 dní, ako mu budú zo
strany víťaza ponukového konania doručené všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prevod akcií vrátane zápisu nového akcionára do Centrálneho depozitára cenných papierov SR,
a.s. Víťazom ponukového konania uhradená záloha (preddavok) na celú ponúknutú cenu za
nadobudnutie akcií sa započíta na úhradu kúpnej ceny za nadobudnutie akcií. Všetky výdavky
spojené s prevodom akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
bude hradiť výlučne víťaz ponukového konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s
úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k
predmetu speňažovania.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky
ponuky, alebo ak správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného
ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na
tomto ponukovom konaní.
Prepis jednotlivých súpisových zložiek majetku v príslušnom registri alebo evidencii vykoná úspešný
záujemca, ktorý bude za týmto účelom splnomocnený zo strany správcu.

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v
zmysle § 276 a nasl. ObZ.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 738 054.

V Nových Zámkoch, dňa 23.03.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K014570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurianska 995 / 10, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/12/2021 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/12/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 27OdK/12/2021 zo dňa 28.01.2021 konkurz
na majetok dlžníka : Ľudovít Oláh, nar. 23.12.1960, bytom Bánov, Šurianska č. 995/10 a súčasne ustanovil do
funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940
02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 23/2021 dňa
04.02.2021. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 05.02.2021 sa považuje
konkurz za vyhlásený.
Ustanovený správca: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s § 167j ods. 1 v spojitosti s § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje, že ku dňu 23.03.2021 nebol zistený a do súpisu majetku v konkurznej veci zn. spr.
spisu 27OdK/12/2021 S1932 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nových Zámkoch dňa 23.03.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K014571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 94501, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/16/2021 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/16/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka Alžbeta Kovácsová, nar.
21.09.1979, bytom Mesto Komárno, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že ku dňu 23.03.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná
podstata neobsahuje žiadny majetok.
V Nitre, dňa 23.03.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

K014572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kelemen Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beša 199, 935 36 Beša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/10/2021 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/10/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát
Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu na vykonanie iného šetrenia majetku dlžníka
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Július Kelemen, nar. 09.06.1990, bytom Beša 199, 935 36 Beša,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Július Kelemen JULES STAV, s miestom podnikania
Beša 199, 935 36 Beša, IČO: 51 631 709, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn.
28OdK/10/2021 týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR oznamujem, že ku dňu tohto zverejnenia nebol
zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť zaradený do súpisu všeobecnej podstaty. Podľa ustanovenia § 167j
ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní.
Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 s uvedením poznámky „konkurz Július
Kelemen“.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K014573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárköziová Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/258/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/258/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1316, správca úpadcu: Zlatica Sárköziová, nar. 03.04.1986,
bytom Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter, podnikajúci pod obchodným menom: Zlatica Sárköziová, s
miestom podnikania Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter, IČO: 51 184 915 (ďalej len ,,úpadca”) týmto v
súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
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 a č. 2
v súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 52/2020 zo dňa 16.03.2020 pod položkou K023717.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 31OdK/258/2019 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 účet správcu IBAN č.: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy (jednotlivé položky)
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku (za každú položku zvlášt kúpna cena)
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
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3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Nitre, dňa 23.03.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K014574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Kiss
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 2/378, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/284/2020 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/284/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvé kolo - Verejná ponuka na odpredaj hnuteľnej veci – osobného motorového vozidla
Správca spísal majetok dlžníka a súpis zverejnil v Registri úpadcov a v Obchodnom vestníku dňa 11.2.2021 č.OV
28/2021, č. zverejnenia K007059, na strane 260,261 a to o nasledovne :
Názov/Popis :
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA 1,6
EČ KN123DU.
Druh PHM : Benzín
Výkon : 55 kW
Karoséria : AA sedan, štvordverový
Farba červená metalíza.
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Rok výroby: 1997.
Počet najazdených kilometrov na vozidle je 271212.
Technický stav vozidla je primeraný poštu najazdených kilometrov. Vozidlo sa nachádza pred činžiakom, kde
býva dlžník. Je pripravené na prípadné speňaženie.
Správca týmto v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. v platnom znení – o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len ZKR), ponúka v tejto verejnej ponuke na odpredaj vyššie popísaný majetok za nasledovných
podmienok :
1. Doručenie ponuky
·

·

·

Ponuka sa zasiela do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Za prvý deň
lehoty sa počíta deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku a posledný deň lehoty je pätnásty deň vrátane. Ak padne posledný deň lehoty na deň
pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, posledným dňom je nasledujúci pracovný deň
(vrátane).
Ponuku zasiela záujemca písomne a to poštou na adresu správcu : JUDr. Jozef Majorán,
konkurzný správca, Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, v zalepenej neotvorenej obálke s jasným
označením „Ponuka 27OdK/284/2020 – neotvárať“. V prípade, ak obálka s ponukou nebude obsahovať
toto jasné označenie, ponuka je platná, avšak správca nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie
tejto ponuky. Ponuku je možné doručiť do kancelárie správcu osobne, avšak len po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom. Ponuku je možné doručiť aj elektronicky,
avšak záujemca berie na vedomie, že doručením ponuky elektronickou cestou, nie je možné
zachovať otvorenie tejto ponuky spolu s ostatnými ponukami v stanovenej lehote a správca má
náhľad na ponuku jej doručením. Doručené ponuky na adresu kancelárie správcu budú označené
dátumom doručenia a poradovým číslom
Na ponuku doručenú po uplynutí lehoty sa prihliada tak, že sa započíta ako na ponuku uplatnenú
v ďalšom kole ponukového konania za podmienky, že nebola doručená v lehote žiadna iná
ponuka, alebo bude ponukové konanie zmarené. V opačnom prípade sa na oneskorene doručenú
ponuku neprihliada.

2. Ponuka musí obsahovať :
·

·
·
·

Identifikácia záujemcu tak, že :
o u fyzickej osoby musí byť uvedené meno priezvisko a dátum narodenia a bydlisko,
o u fyzickej osoby ktorá prejaví záujem ako podnikateľ obchodné meno a miesto podnikania a IČO,
o u právnickej osoby obchodné meno a sídlo a IČO.
o Správca odporúča v ponuke uviesť operatívny kontakt – telefónne číslo a aj mailový kontakt.
Presné označenie majetku tak, aby nebolo možné zameniť si úmysel záujemcu vyjadrený
v písomnej ponuke.
Ponúkaná cena. Pokiaľ viac záujemcov poskytne rovnakú cenu, rozhoduje sa žrebom správcu.
Záväzok záujemcu, že :
o podaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky ponukového konania tak, ako
boli zverejnené v Obchodnom vestníku :
o že záujemca súhlasí so spracovaním osobných údajov záujemcu v nevyhnutnom rozsahu
a so zverejnením týchto údajov v rozsahu a na mieste, v akom to vyžaduje ZKR.

Správca môže v prípade nejasností alebo neúplností v ponuke požiadať záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie.
Pokiaľ záujemca v stanovenej lehote nevysvetlí alebo nedoplní ponuku tak, ako bude správca žiadať, na ponuku
sa neprihliada.
Podmienky úspešnosti ponukového konania :
Záujemca zloží na účet správcu celú ponúkanú sumu za majetok o ktorý sa zaujímal a to bez zbytočného
odkladu po oznámení záujemcovi zo strany správcu, že je úspešným záujemcom (bez zloženia zálohy
v plnom rozsahu správca Zmluvu o prevode majetku neuzatvorí a ak nebude zložená záloha na kúpnu cenu ani
v ďalšej primeranej lehote poskytnutej správcom, alebo ak správca nebude vedieť kontaktovať záujemcu na
adrese uvedenej v ponuke, považuje sa toto kolo za zmarené a správca pristupuje k vyhláseniu ďalšieho kola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania).
Záujemca sa znáša všetky náklady spojené s prevodom (správne poplatky za prepis, náklady na ohliadku,
náklady s odobratím alebo odvozom majetku, atď.).
Záujemca sám a na vlastné náklady vykoná prepis majetku na svoju osobu a sám na vlastné náklady
vykoná všetky úkony spojené so splnením účelu ponukového konania, pričom správca poskytne nevyhnutnú
súčinnosť.
Záujemca sám a na vlastné náklady vyková odvoz odkúpeného majetku.
Záujemca berie na vedomie, že správca si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a to ani keby spĺňala
všetky náležitosti,
V prípade, ak nebude z dôvodov na strane správcu možné vykonať prevod a prepis na príslušných
inštitúciách, správca vráti záujemcovi finančné sumy, ktoré záujemca zložil na správcovský účet bez zbytočného
odkladu.
Záujemca si má možnosť ohliadky vozidla po predchádzajúcej dohode so správcom a následne
s dlžníkom.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
doručovanie ponúk, správca všetky ponuky naraz otvorí a vykoná všetky úkony spojené s porovnaním doručených
ponúk.
Správca po zistení najvyššej ponuky alebo po vyžrebovaní úspešného záujemcu podľa ustanovení ZKR, oznámi
vyhodnotenie ponukového konania v Obchodnom vestníku a oznámi záujemcovi výsledok ponukového konania
a ak záujemca uspel, oznámi mu bankové údaje na zloženie ponúkanej sumy ako zálohy.
V prípade, ak nebude doručená ani jedna ponuka, alebo sa na ponuku nebude prihliadať, alebo bude ponuka inak
zmarená, správca bez meškania vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K014575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvösova ul. 1012 / 16, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/272/2020 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/272/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu:
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Alexander Szabó, nar. 27.07.1960, bytom Eötvösova 1012/16, 945 01 Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom: Alexander Szabó, s miestom podnikania Eötvösova 1012/16, 945 01 Komárno, IČO: 46
579 796, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre, 23.03.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K014576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárköziová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 94501, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/271/2020 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/271/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu:
Magdaléna Sárköziová, nar. 27.07.1962, bytom Komárno, 945 01 Komárno, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre, 23.03.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K014577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Petróczi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1392/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/199/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/199/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Alexander Petróczi nar.15.09.1955, bytom Zváračská
1392/11, 945 01 Komárno v zmysle § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje
oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok. Uvedená pohľadávka bola správcovi doručená po
uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok a jedná sa o nasledovnú pohľadávku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlásená suma
217,07,-€

V Nitre, dňa 23.03.2021

JUDr.Peter Bojda

K014578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Cifra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 133, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/213/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/213/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav Cifra nar.22.10.1972, bytom Kamenica nad
hronom 133, 943 65 Kamenica nad Hronom, v súlade s §167u zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii týmto oznamuje, svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku. Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne
spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.

V Nitre, dňa 23.03.2021

JUDr.Peter Bojda

K014579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podania označené ako „Verejné ponukové konanie I. kolo“ bolo publikované v OV č. 43/2021 zo dňa 04.03.2021
(ďalej len „I. kolo ponukové konanie“). V zmysle uvedeného podania platí, že lehota na podávanie ponúk bola
stanovená v dĺžke 15 dní, kedy posledným dňom lehoty bol deň 19.03.2021 do 14.00 hod.
K súboru položiek súpisu majetku Úpadcu zachyteného v Obchodnom vestníku č. 108/2020 zo dňa 08.06.2020,
aktualizovaný v Doplnení, resp. aktualizácii súpisu oddelenej podstaty v OV č. 234/2020 zo dňa 04.12.2020 (ďalej
len „Položky“), správca uvádza nasledovné: v uvedenej lehote správcovi nebola doručená akákoľvek ponuka, čím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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platí, že I. kolo verejného ponukového konania vo vzťahu k týmto Položkám vyhlasuje správca za neúspešné.
Správca požiada zabezpečeného veriteľa o udelenie nového záväzného pokynu vo veci speňaženia Položiek.
S úctou
JUDr. Erik Končok, správca

K014580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podskoč Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/2/2021 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/2/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Mária Hanuliaková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Podskoč, nar. 08.07.1976, trvale bytom
mesto Martin, 036 01 Martin, do 09.04.2015 podnikajúci pod obchodným menom Martin Podskoč ELCHIL,
s miestom podnikania, IČO: 45 400 938, korešpondenčná adresa: Košútska 10, 03601 Martin týmto
oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Mária Hanuliaková
správca

K014581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Michal Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 2362/28, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/537/2020 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/537/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA (II. kolo)
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v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“)
Správca JUDr. Marián Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný
v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1540, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Michal
Pecha, nar. 19.03.1969, trvale bytom Novohradská 2362/28, 984 01 Lučenec, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Michal Pecha, s miestom podnikania Novohradská 2362/28, 984 01 Lučenec, IČO:
17 982 383 (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZKR v spojení s
ustanovením 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje I. kolo ponukového konania za účelom speňaženia nasledovného
majetku dlžníka:
P.
Súpis.
Popis
Deň zápisu Dôvod zápisu
č.
hodnota
Dlhá guľová opakovacia zbraň SAKO 85 Bavarian, kaliber 308 W, dĺžka hlavne 56 cm,
zbrani chýba zásobník, rok výroby 2012. Zbraň bola používaná prevažne na poľovačkách
a pri výkone funkcie poľovníckeho hospodára, čomu zodpovedá aj jej opotrebenie a
§ 167h ZKR majetok
2. poškodenie.
10.02.2021
900,- EUR
podliehajúci konkurzu
Zbraň sa aktuálne nachádza u dlžníka. V prípade úspešného speňaženia dlžník v súčinnosti
so správcom zbraň vydaná novému majiteľovi.

Vyššie identifikovaná súpisová zložka majetku bola publikovaná v Obchodnom vestníku č.30/2021 zo dňa
15.02.2021.
Poznámka: Uvedená strelná zbrane sa zaraďuje ako zbraň kategórie C, ktoré podliehajú ohlasovacej povinnosti a
evidenčnej povinnosti. Zbrane kategórie C, strelivo do zbrane kategórie C môže v zmysle zákona č. 190/2003
Z.z. o strelných zbraniach a strelive nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ platného zbrojného preukazu
(skupiny D, E príp. na zberateľské účely sk. F), držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného
sprievodného listu.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica najneskôr v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo toto
oznámenie v Obchodnom vestníku reálne zverejnené; na ponuky doručené po tomto termíne správca
nebude prihliadať. Ponuku nie je možné nijakým spôsobom meniť ani dopĺňať,
ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke so zreteľným označením „PONUKA
5OdK/537/2020 - NEOTVÁRAŤ“ a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, pričom lehota sa
považuje za zachovanú v prípade, ak je zásielka najneskôr v posledný deň lehoty doručená správcovi;
Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu
majetku:

pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
III. IČO,
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V. výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra;
pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
·
·

·

·
·
·
·
·
·

·
·

Ponuka musí obsahovať výšku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú hnuteľnú vec, o ktorú má
predkladateľ ponuky záujem a musí obsahovať uvedenie, na ktorú hnuteľnú vec sa konkrétna ponuka
vzťahuje,
Ponuka musí obsahovať aj fotokópiu príslušného platného zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej
licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu, prípadne uvedenie zákonného ustanovenia,
kedy sa predlžuje platnosť zbrojného preukazu počas vyhlásenej krízovej situácie v súvislosti s
ochorením COVID-19,
záujemca je povinný súčasne so zaslaním ponuky zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s.,
inak sa na ponuku neprihliada, do poznámky je potrebné uviesť konkurz Ing. Michal Pecha,
neúspešným záujemcom bude záloha vrátená do 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk a to na
číslo účtu, z ktorého bola platba pripísaná na účet správcu;
záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní;
víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní vyššie uvedené ponukové podmienky
a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu;
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a bezodkladne informuje všetkých záujemcov ohľadom ich úspechu, resp. neúspechu
v ponukovom konaní;
predmet ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží; správca neznáša náklady súvisiace
s odovzdaním a prevodom majetku, nadobúdateľ je povinný zabezpečiť prevzatie na svoje náklady;
správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
Správca oznámi prevod vlastníctva hnuteľnej veci (zbrane kategórie C), do siedmich dní od jeho
uskutočnenia policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nadobúdateľovi
vlastníctva zbrane; písomné ohlásenie musí obsahovať údaje uvedené v § 9 ods. 2 písm. a) až c) zákona
č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, výrobné číslo zbrane a dátum predaja.
10. Úspešný záujemca si prevezme hnuteľnú vec (zbraň) v takom stave, v akom sa momentálne
nachádza. Správca nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetnej hnuteľnej veci.
Úspešný záujemca, ako držiteľ hnuteľnej veci (zbrane), splnomocnený na tento úkon správcom v kúpnej
zmluve, bude povinný do 7 dní v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach
a strelive oznámiť nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie C policajnému útvaru, ktorý mu vydal
zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu a zároveň bude povinný v lehote 7 dní predložiť hnuteľnú vec
(zbraň) na zaevidovanie (§ 37) alebo ju odovzdať do úschovy policajnému útvaru (§39).

V Banskej Bystrici, dňa 23.3.2021
JUDr. Marian Pataj, správca
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K014582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Petrikovicha 4425 / 5, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/182/2020 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/182/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Lubomír Kadura, správca dlžníka: Miroslav Valko, nar. 12.01.1967, trvale bytom Jána Petrikovicha 4425/5,
036 01 Martin, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Valko, s miestom podnikania Jána Petrikovicha
4425/5, 03601 Martin, IČO 33773963, týmto v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku dlžníka tvoriaci
všeobecnú podstatu:

Nebytový priestor – garáž vo veľkogarážach, zapísaný na LV č. 4265, k.ú. Martin:
- nebytový priestor č. 204, vchod 1, 1. p, podiel 1/1 – hodnota 10.000,- eur

Mgr. Lubomír Kadura, správca

K014583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puška Šimon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riadok 1914 / 58, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1959
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/100/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/100/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Šimon Puška, nar. 06.10.1959, trvale bytom Riadok 1914/58, 034 01
Ružomberok, do 05.11.2019 podnikajúceho pod obchodným menom Šimon Puška, s miestom podnikania
Riadok 1914/58, 034 01 Ružomberok, IČO: 43 599 745 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia §
167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa RAMIRENT spol. s r.o., so sídlom Opletalova 65, 841 07 Bratislava –
mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 17 321 484, ktorá bola do kancelárie správcu doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Istina:

358,88 €

Úroky z omeškania:
Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

61,55 €
140,70 €
561,13 €
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Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K014584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Cingel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 383/91, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/29/2020 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/29/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Alena Balážová – správca dlžníka: Miroslav Cingel, nar.05.02.1979, trvale bytom SNP 383/91, 013 05
Belá, do 15.07.2020 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Cingel – MSTAV (do 03.04.2007 pod
obchodným menom Miroslav Cingel), s miestom podnikania SNP 383/91, 013 05 Belá (do 28.12.2015
s miestom podnikania Lysica 131, 013 05 Lysica), IČO: 41 078 047 (do 15.01.2004 IČO: 34 935 789) na
základe skutočnosti, že OR PZ, odbor kriminálnej polície Bratislava vydal dňa 24.02.2021 k rukám dlžníka OMV
správca dohliadol, že konkurznej podstate podlieha a preto opätovne zapisuje do Súpisu konkurznej podstaty
súpisovú zložku majetku:
Poradové
číslo
súpisovej
zložky
4.

Súpisová
hodnota
súpisovej
zložky

Označenie majetku dlžníka :

OMV- VOLKSSWAGEN MULTIVAN, EVČ: ZA199ED, VIN: WV2ZZZ7HZ 8H118845, Druh vozidla : OSOBNÉ
VOZIDLO, Farba: Šedá, Druh karosérie: AF viacúčelová, Stav vozidla: v premávke, Dátum stavu od: 17.8. 1 800.- €
2009, Kategória : M1, Celková hmotnosť: 3000

JUDR. Alena Balážová - správca

K014585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Karvaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakšianska 1345/6, 039 01 Turčianske Teplice - Turčiansky Michal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1979
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/1/2021 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/1/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

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

100

Obchodný vestník 59/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

LexCreditor k.s.

K014586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 2124/19, 022 01 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/364/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/364/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Peter Kotek, nar. 14.04.1986, trvale bytom Čadca, 022 01 Čadca,
korešpondenčná adresa: Mierová 2124/19, 022 01 Čadca, (ďalej len ako „Dlžník“), týmto opravuje súpis majetku
všeobecnej podstaty Dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 196/2020 dňa 12.10.2020 por. č.
K074179, konkrétne súpisovú hodnotu majetku:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Pohrebná služba EXIT, spol. s r.o., so sídlom Palárikova 1461, 022 01 Čadca, IČO: 00 615 617,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 149/L; Právny dôvod
vzniku: Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu spoločníka vo výške obchodného podielu 12,71 % v obchodnej
spoločnosti Pohrebná služba EXIT, spol. s r.o. podľa ust. § 61 ods. 3 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení; Mena: Eur;
Súpisová hodnota: 7 125,22 Eur.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu (§ 167h ods. 1
ZKR).
Deň zapísania majetku do súpisu 24.02.2020
Prvá arbitrážna k.s.
Správca dlžníka

K014587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerčíková Miloslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárovo námestie 32/36, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/183/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 2. kola ponukového konania
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JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Miloslava Majerčíková, nar. 14.02.1973, trvale bytom Kollárovo
námestie 32/36, 038 21 Mošovce, podnikajúca pod obchodným menom Miloslava Majerčíková - Salón
Slávka, s miestom podnikania A. Lackovej - Zory 535/30, 038 21 Mošovce, IČO: 46 166 467, na majetok
ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 1OdK/183/2020 zo dňa 18.11.2020, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 227/2020 dňa 25.11.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení
s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 1. (Súbor 1) v súpisovej hodnote
939,92 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 15/2021 dňa 25.01.2021 pod
K003842.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 1OdK/183/2020 – SÚBOR 1 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca 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 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (939,92 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich 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 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. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
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: 1OdK/183/2020 – SÚBOR 1. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jakub Podmanický
správca

K014588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerčíková Miloslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárovo námestie 32/36, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/183/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 2. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Miloslava Majerčíková, nar. 14.02.1973, trvale bytom Kollárovo
námestie 32/36, 038 21 Mošovce, podnikajúca pod obchodným menom Miloslava Majerčíková - Salón
Slávka, s miestom podnikania A. Lackovej - Zory 535/30, 038 21 Mošovce, IČO: 46 166 467, na majetok
ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 1OdK/183/2020 zo dňa 18.11.2020, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 227/2020 dňa 25.11.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení
s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 2. (Súbor 2) v súpisovej hodnote
1 974,15 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 15/2021 dňa 25.01.2021 pod
K003842.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 1OdK/183/2020 – SÚBOR 2 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca 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 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (1 974,15 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich 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 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. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
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: 1OdK/183/2020 – SÚBOR 2. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K014589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerčíková Miloslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárovo námestie 32/36, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/183/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 2. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Miloslava Majerčíková, nar. 14.02.1973, trvale bytom Kollárovo
námestie 32/36, 038 21 Mošovce, podnikajúca pod obchodným menom Miloslava Majerčíková - Salón
Slávka, s miestom podnikania A. Lackovej - Zory 535/30, 038 21 Mošovce, IČO: 46 166 467, na majetok
ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 1OdK/183/2020 zo dňa 18.11.2020, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 227/2020 dňa 25.11.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení
s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

104

Obchodný vestník 59/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 3. (Súbor 3) v súpisovej hodnote
4 518,38 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 15/2021 dňa 25.01.2021 pod
K003842.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 1OdK/183/2020 – SÚBOR 3 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca 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 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (4 518,38 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich 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 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. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
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: 1OdK/183/2020 – SÚBOR 3. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca
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K014590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerčíková Miloslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárovo námestie 32/36, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/183/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 2. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Miloslava Majerčíková, nar. 14.02.1973, trvale bytom Kollárovo
námestie 32/36, 038 21 Mošovce, podnikajúca pod obchodným menom Miloslava Majerčíková - Salón
Slávka, s miestom podnikania A. Lackovej - Zory 535/30, 038 21 Mošovce, IČO: 46 166 467, na majetok
ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 1OdK/183/2020 zo dňa 18.11.2020, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 227/2020 dňa 25.11.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení
s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 4. (Súbor 4) v súpisovej hodnote
4 752,40 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 15/2021 dňa 25.01.2021 pod
K003842.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 1OdK/183/2020 – SÚBOR 4 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca 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 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (4 752,40 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich 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 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. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
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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: 1OdK/183/2020 – SÚBOR 4. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K014591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Franko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrička 0/0, 038 04 Bystrička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/206/2020 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/206/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty úpadca Mgr. Vladimír Franko, č.k. 2OdK/206/2020
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 1/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 992, obec Kluknava, k.ú. Kluknava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 1557/16 o výmere 499 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2, Súpisová
hodnota majetku: 100,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 22.03.2021
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
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Číslo súpisovej položky: 2/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1271, obec Kluknava, k.ú. Kluknava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 1059/142 o výmere 1437 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela číslo: 1059/143 o výmere 1437 m2,
druh pozemku: orná pôda spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2,
Súpisová hodnota majetku: 300,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 21.03.2021
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 3/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1272, obec Kluknava, k.ú. Kluknava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 1072/65 o výmere 1395 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, Súpisová
hodnota majetku: 300,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 22.03.2021
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 4/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1798 , obec Martin, k.ú. Priekopa, okres Martin, SR
Parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu
Parcela č. 3101/41 o výmere 810 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel 1/140
Súpisová hodnota majetku: 30,-EUR
Dátum zapísania do konkurznej podstaty: 22.03.2021
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 5/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 130 , obec Richnava, k.ú. Richnava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parcela č. 90353 o výmere 12 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 3/12, Súpisová
hodnota majetku: 1,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 22.03.2021
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 6/A
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Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 226 , obec Richnava, k.ú. Richnava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parcela č. 90324/1 o výmere 384 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela číslo: 90324/3 o výmere 999 m2, druh
pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 70/280, Súpisová hodnota majetku: 80,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 22.03.2021
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 7/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 230, obec Richnava, k.ú. Richnava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 53/4 o výmere 49 m2, druh pozemku: orná pôda, Parcela č. 54/1 o výmere 29 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 2/8,
Súpisová hodnota majetku: 2,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 22.3.2021
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 8/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1525, obec Richnava, k.ú. Richnava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 2524 o výmere 1000 m2, druh pozemku: orná pôda , spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, Súpisová
hodnota majetku: 500,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 22.03.2021
Číslo súpisovej položky: 9/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1869, obec Richnava, k.ú. Richnava, okres Gelnica, SR
Parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 53/7 o výmere 225 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela číslo 54/3 o výmere 62 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, parcela číslo 54/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2,
parcela číslo 54/5, o výmere 37m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie , spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2/8
Súpisová hodnota majetku: 100,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 22.03.2021
Číslo súpisovej položky: 10/A
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Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1873, obec Richnava, k.ú. Richnava, okres Gelnica, SR
Parcela registra „E“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 911 o výmere 2353 m2, druh pozemku: orná pôda, , spoluvlastnícky podiel úpadcu: 2/8
Súpisová hodnota majetku: 230,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 22.03.2021
Štefan Krnáč, správca

K014592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Franko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrička 0/0, 038 04 Bystrička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/206/2020 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/206/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu:
Mgr. Štefan Krnáč, správca so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica (ďalej aj"správca"), správca
dlžníka – Vladimír Franko, nar. 03.01.1958, trvale bytom 038 04 Bystrička, korešpondenčná adresa:
Bystrička 503, 038 04 Bystrička, do 15.12.2008 podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Franko
NICOL, s miestom podnikania M.Galandu 6/9, 03601 Martin, IČO 17853664 (ďalej aj "dlžník"), na ktorého bol
vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 2OdK/206/2020 zo dňa 11.01.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 10/2021 dňa 18.01.2021, týmto podľa § 167q ods. 3 v spojení s § 167p zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka zapísaný
do súpisu všeobecnej podstaty:
Predmet predaja:
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 1/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 992, obec Kluknava, k.ú. Kluknava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 1557/16 o výmere 499 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2,
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 2/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1271, obec Kluknava, k.ú. Kluknava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
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Parcela č. 1059/142 o výmere 1437 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela číslo: 1059/143 o výmere 1437 m2,
druh pozemku: orná pôda spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2,
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 3/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1272, obec Kluknava, k.ú. Kluknava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 1072/65 o výmere 1395 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1,
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 4/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1798 , obec Martin, k.ú. Priekopa, okres Martin, SR
Parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu
Parcela č. 3101/41 o výmere 810 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel 1/140
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 5/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 130 , obec Richnava, k.ú. Richnava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parcela č. 90353 o výmere 12 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 3/12,
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 6/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 226 , obec Richnava, k.ú. Richnava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parcela č. 90324/1 o výmere 384 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela číslo: 90324/3 o výmere 999 m2, druh
pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 70/280,
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 7/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 230, obec Richnava, k.ú. Richnava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 53/4 o výmere 49 m2, druh pozemku: orná pôda, Parcela č. 54/1 o výmere 29 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 2/8,
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 8/A
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Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1525, obec Richnava, k.ú. Richnava, okres Gelnica, SR
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 2524 o výmere 1000 m2, druh pozemku: orná pôda , spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1,
Číslo súpisovej položky: 9/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1869, obec Richnava, k.ú. Richnava, okres Gelnica, SR
Parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 53/7 o výmere 225 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela číslo 54/3 o výmere 62 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, parcela číslo 54/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2,
parcela číslo 54/5, o výmere 37m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie , spoluvlastnícky podiel úpadcu:
2/8
Číslo súpisovej položky: 10/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1873, obec Richnava, k.ú. Richnava, okres Gelnica, SR
Parcela registra „E“ evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 911 o výmere 2353 m2, druh pozemku: orná pôda, , spoluvlastnícky podiel úpadcu: 2/8
Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote desiatich kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Mgr. Štefan Krnáč, správca, Osloboditeľov
28, 028 01 Brezovica.
Na obálke musí byť uvedené „ponukové konanie – neotvárať“
Ponuka záujemcu musí obsahovať všetky identifikačné údaje záujemcu, predmet ponuky, ponúkanú kúpnu cenu,
označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu na určený účet
správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK87 0200 0000 0013 7518 7654. Správca prihliada iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu (§ 167p
ods. 1 ZKR). Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane
nízka. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom
označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
Záujemca podaním ponuky na predmet predaja súhlasí a berie na vedomie, že náklady spojené s prevodom
a nadobudnutím vlastníckeho práva hradí zo svojich prostriedkov a nie sú súčasťou odplaty za predmet predaja.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
V prípade záujmu o ďalšie informácie tel.: 0948 497 580, info@bankrotujem.sk
Mgr. Štefan Krnáč, správca
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K014593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Didi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 493, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/253/2017 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/253/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Július Didi, nar. 10. 09.1977, trvale bytom Svätý Anton 493, 969 72 Svätý Anton, obchodné meno Július Didi, s miestom podnikania Svätý Anton 493, 969 72 Svätý Anton, IČO - 41983238, týmto v zmysle
ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu
správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtuje:
IBAN: SK06 5600 0000 0054 5149 3003, vedený v Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Detva, VS:
6117227655.
Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
·
·

bolo podané na predpísanom tlačive ·
na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa § 32 ods. 19ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

Podľa § 32ods.11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32ods.19
ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Podľa §32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350Eur a najviac10 000 Eur.
Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.
V Detve, dňa 23.03.2021
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty
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K014594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nora Lázóková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátka 97, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1981
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2021 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Nora Lázóková, nar. 23.7.1981, bytom Bátka 97, 980 21 Bátka (ďalej len „dlžník“) zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností, potom čo správca
zistil, že podľa ust. § 167v ods.1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1
ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku
sa konkurz dlžníka zrušuje.
MS Insolvency, k. s., správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K014595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Okos Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1979
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2013 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť konečný
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Ildikó Okos, nar.:
02.04.1979, bytom Tulipánová 38, 979 01 Rimavská Sobota v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa SORRISO, s.r.o., so sídlom Za
Humnami 3666/44, 949 01 Nitra, IČO: 51 000 261 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, a zároveň oznamuje svoj
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
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podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
LawService Recovery, k.s., správca

K014596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Nemčok; obchodné meno: Ján Nemčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6393/1, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/8/2021 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/8/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty

Všeobecná podstata:

Správca nezistil, ku dňu vyhotovenia tohto súpisu, žiadny majetok.

Vo Zvolene, dňa 23. 03. 2021.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K014597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klimo Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magnezitovce 100, 049 16 Magnezitovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/527/2020 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/527/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1782 týmto ako
správca dlžníka: Marek Klimo, nar. 18. 05. 1984, trvale bytom Mníšany 100, 049 16 Magnezitovce (ďalej aj
ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 45/2021 zo dňa 08.03.2021;
správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

JUDr. Richard Konta, správca

K014598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 431/50, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/565/2020 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/565/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo zisťovania samotného správcu boli zistené nehnuteľnosti
vo vlastníctve dlžníka (BSM), nachádzajúce sa na LV č. 223, Okres: Lučenec, Obec: LOVINOBAŇA, Katastrálne
územie: Lovinobaňa, v podiele 1/1 a to:
Por.
Druh
číslo

Výmera v
Obec
m2

1

zastavaná
plocha
nádvorie

2

záhrada

3

záhrada

Por.
číslo

Popis

Obec

4

Rodinný
dom

LOVINOBAŇA -

a 59

Katastrálne
územie

Súpisová
Číslo Parcela reg. /
Podiel hodnota
LV
Parcelné číslo
EUR

LOVINOBAŇA Lovinobaňa

223

186

1/1

109

141

LOVINOBAŇA Lovinobaňa

223

189/ 1

1/1

260

44

LOVINOBAŇA Lovinobaňa

223

189/ 2

1/1

81

Ulica

Katastrálne
územie

Súpisné
číslo

Číslo
Parcelové
Podiel
LV
číslo

Súpisová
hodnota
EUR

Lovinobaňa

431

223

5550

1/1

186

v

Dôvod zapísania Deň zapísania
do súpisu
do súpisu
majetok
podľa §67
a) ZKR
majetok
podľa §67
a) ZKR
majetok
podľa §67
a) ZKR

v

úpadcu
ods. 1 17.3.2021
úpadcu
ods. 1 17.3.2021
úpadcu
ods. 1 17.3.2021

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok
úpadcu
podľa §67 ods. 1 a) 17.3.2021
ZKR
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Dlžník si v zmysle zoznamu majetku uplatňuje na nehnuteľnosť nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
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.."
Podľa odhadu správcu by po speňažení majetku dlžníka a odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti pohľadávky veriteľov.
Správca JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, týmto ako správca
dlžníka: Denisa Oláhová, nar. 23.11.1975, trvale bytom Štefánikova 431/50, 985 54 Lovinobaňa, (ďalej aj ako
len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov
Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym ďalším majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Richard Konta, správca

K014599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 431/50, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/565/2020 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/565/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica týmto ako správca
dlžníka Denisa Oláhová, nar. 23.11.1975, trvale bytom Štefánikova 431/50, 985 54 Lovinobaňa (ďalej aj ako
len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
JUDr. Richard Konta, správca

K014600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dvorský Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javornícka 6170/43, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1961
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Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/561/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/561/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Roman Dvorský, nar. 29.05.1961, trvale bytom Javornícka 6170/43, 974 11
Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Dvorský – Diesel Hydraulika Servis
Dvorský, Sásovská cesta 71, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 34 255 486 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Kooperativa poisťovňa, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23
Bratislava, IČO: 00 585 441;
Právny dôvod: Výber z poistnej zmluvy č. 6531397083;
Súpisová hodnota majetku: 2 136,72 Eur;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu (§ 167h ods. 1
ZKR).
Deň zapísania majetku do súpisu 23.03.2021
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K014601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strapko Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 903 / 9, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/407/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/407/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Ing. Ivan Strapko, nar. 14.9.1975, trvale bytom A. Hlinku 903/9, 962
12 Detva, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ivan Strapko- AISA, s miestom podnikania: A.
Bernolákova 931/16, 962 12 Detva, IČO: 41136802, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 2. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka, a to:
·

100% obchodný podiel v spoločnosti AISA s.r.o., IČO: 50 628 151, so sídlom A.Hlinku 903/9, 962 12
Detva, súpisová hodnota 5000 eur
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Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Ivan Strapko – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK57 1100 0000
0080 1512 4707s poznámkou „ponuka Strapko“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Mgr. Alena Gregorová, správca

K014602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamnický Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 10/F, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1117/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1117/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Richard Jamnický, nar. 03. 05. 1979, trvale bytom Komenského
14483/10 F, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Richard Jamnický, s miestom podnikania
Komenského 10 F, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37757121, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to:
·

100% obchodný podiel v spoločnosti RNR s.r.o., IČO: 50 684 728, so sídlom Komenského 14483/10F,
974 01 Banská Bystrica, súpisová hodnota 5000 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Richard Jamnický –
NEOTVÁRAŤ“.
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2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK60 8360 5207
0042 0341 7461s poznámkou „ponuka Jamnický“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Ing. Kristián Gregor, správca

K014603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ličko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 555/19, 984 01 Vidiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/559/2020 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/559/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Peter Medveď, so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ján Ličko, nar. 02.08.1963, trvale bytom Hviezdoslavova 555/19, 985 59 Vidiná, podnikajúci pod
menom: Ján Ličko J.L. video compeny, Novohradská 14, 984 01 Lučenec, IČO: 17 832 616, týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 n ods. 1, § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
KOLO: TRETIE (ponuková cena sa znižuje o 70%)
Predmet: peňažná pohľadávka – Vyrovnací podiel v spoločnosti LCWOOD, s.r.o. zapísaný pod položkou č. 1
v sume 1 992,- Eur. Cena znížená o 70% na 597,00 Eur.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 24/2021 dňa 05.02.2021 .
Č.
súpisovej Súpis.
zložka
Identifikácia
Podstata
položky
majetku
1.
Peňažná
Vyrovnací podiel v spoločnosti všeobecná
pohľadávka
LCWOOD, s.r.o.
Suma celkom

Súpisová
hodnota
1 992,00 €

Dátum a dôvod zápisu

Poznámka

§167h, ods. 1 ZKR, Výška
vkladu
Zistené z výpisu OR SR spoločníka

1 992,00 €
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Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia v tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo účtu: IBAN: SK95 0200 0000 0019 6393 7255, BIC: SUBASKBX, Variabilný symbol: 6120433089
Ďalšie informácie je možné poskytnúť telefonicky na tel. č. 0905 311 713, alebo emailom medved.skp@gmail.com
V zmysle § 167 p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena (
cena musí byť rovnajúca sa a vyššia ako hodnota uvedená v predmete ponuky = rovnajúca sa a vyššia ako
597,00 Eur). Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Zmenu v Obchodnom
registri je nadobúdateľ povinný zabezpečiť na svoje náklady. Ak sa peňažnú pohľadávku pod súpisovou položkou
č. 1 podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak
o takúto súpisovú položku prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ich 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, alebo náklady spojené s návrhom na vklad, vypracovaním kúpnej zmluvy je povinný zabezpečiť záujemca
na svoje náklady.

Ing. Peter Medveď - správca konkurznej podstaty
V Banskej Bystrici dňa 23.03.2021

K014604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REMOS Zvolen, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrádocká 18 / 0, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 032 506
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5R/1/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5R/1/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 393 486,
reštrukturalizačný správca dlžníka REMOS Zvolen, s.r.o., so sídlom 962 21 Lieskovec, Hrádocká 18, IČO: 36
032 506, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 5589/S, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Skuteckého 6, 974 01
Banská Bystrica.
Termín je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť na čísle 0905/447 835.
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LICITOR recovery, k.s.
reštrukturalizačný správca

K014605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolimár Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozdín 28, 985 24 Ozdín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/113/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/113/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ondrej Zachar., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že dňa 23.03.2021,
teda po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Prihláška pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:
35 807 598 v celkovej sume 8027,44,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
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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.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu8b). Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K014606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašša Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Ľ. Štúra 5925 / 19, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1974
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/350/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/350/2020
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 Roman Kašša, nar. 18. 10. 1974, trvale bytom Nám. Ľ. Štúra 5925/19,
974 05 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Kašša - RK BIZNIS, s miestom
podnikania: Nám. Ľ. Štúra 5925/19, 97405 Banská Bystrica, IČO: 37772759, sp. zn.: 4OdK/350/2020,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v zmysle § 167q ods. 3 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
súboru majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Obchodný podiel v nasledujúcej spoločnosti:
P.č.

Popis
100% Obchodný podiel v spoločnosti OK BIZNIS s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 5925/19 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44967021

2.

Súpisová hodnota v Eur
100,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenou súpisovou
zložkou.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 43502020 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Kassa“. 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 4OdK/350/2020 – 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, (Obchodný podiel)
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,
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.
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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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
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

K014607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 3. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968, bytom Podlavická cesta
6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miriam Sláviková, s
miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370 852, na majetok
ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/470/2020 zo dňa 20.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 6. (Pozemok 2) v
súpisovej hodnote 322,67 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 239/2020
dňa 11.12.2020 pod K089409.
Podmienky ponukového konania:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/470/2020 – POZEMOK 2 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing.
Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica 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 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (322,67 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich 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 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. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
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/470/2020 – POZEMOK 2. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K014608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 3. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968, bytom Podlavická cesta
6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miriam Sláviková, s
miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370 852, na majetok
ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/470/2020 zo dňa 20.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie majetku
dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 18. (Cenné papiere) v súpisovej
hodnote 265,55 €. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol doplnený a zverejnený v Obchodnom vestníku číslo
4/2021 dňa 08.01.2021 pod K000811.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/470/2020 – CENNÉ PAPIERE - NEOTVÁRAŤ“ na adrese:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica 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 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného majetku (265,55 €). Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
zmluvu o kúpe cenných papierov. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená
ako najvýhodnejšia, tento zmluvu o kúpe cenných papierov 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 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o kúpe cenných papierov 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. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
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;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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/470/2020 – CENNÉ PAPIERE.
Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K014609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 3. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968, bytom Podlavická cesta
6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miriam Sláviková, s
miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370 852, na majetok
ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/470/2020 zo dňa 20.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika
– Daňový úrad Banská Bystrica, pod položkou číslo 6. (Pozemok 1) v súpisovej hodnote 4 924,70 €. Súpis
oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 239/2020 dňa 11.12.2020 pod K089408.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/470/2020 – POZEMOK 1 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing.
Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (4 924,70 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich 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 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. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
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/470/2020 – POZEMOK 1. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K014610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 3. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968, bytom Podlavická cesta
6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miriam Sláviková, s
miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370 852, na majetok
ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/470/2020 zo dňa 20.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného
majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika
– Daňový úrad Banská Bystrica, pod položkami číslo 1. – 5. (Súbor 1) v súpisovej hodnote 2 574,44 €. Súpis
oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 239/2020 dňa 11.12.2020 pod K089408.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/470/2020 - SÚBOR 1- NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing. Mgr.
Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica 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 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (2 574,44 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich 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 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. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
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.
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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/470/2020 – SÚBOR 1. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K014611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Gabriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Badín -, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/44/2021 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/44/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Eduard Gabriš, nar. 19. 01. 1964, trvale bytom obec Badín, 976 32 Badín, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 5OdK/44/2021, oznamuje veriteľom, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.
a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0904 320 100, alebo písomne
na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese: natalia.milanova@gmail.com.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K014612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Gabriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Badín -, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/44/2021 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/44/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VEC:

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

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

„Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
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"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

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

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Eduard Gabriš, nar. 19. 01. 1964, trvale bytom obec Badín, 976 32
Badín („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.
k. 5OdK/44/2021 zo dňa 25.02.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 47/2021 dňa 10.03.2021, vyhlásený
konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

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

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

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
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)
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

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

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

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

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

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

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

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

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

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Eduard Gabriš, birth: 19. 01. 1964, Badín, 976 32
Badín, is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No.
5OdK/44/2021 dated 25.02.2021, it was published in the Commercial bulletin No. 47/2021 from 10.03.2021,
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka
13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

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

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

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

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

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

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

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

Mgr.
správca (trustee)

Natália

Miľanová

K014613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bosák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močiar 68, 969 82 Močiar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/345/2020 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/345/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

S poukazom na ustanovenie § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná a.s.,
so sídlom cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, v konkurznej veci dlžníka Marek Bosák, nar.
7.5.1987, trvale bytom Močiar 68, 969 82 Podhorie, obchodné meno – Marek Bosák, s miestom podnikania
Močiar 68, 969 82 Močiar, IČO: 44905009, ktorá obsahovala celkom jednu prihlásenú pohľadávku v celkovej
výške 150,- € z toho istina 150,- € a prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Hnúšti, 23. marca 2021

JUDr. Ján Čipka, správca
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K014614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Gabriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Badín -, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/44/2021 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/44/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Eduard Gabriš, nar. 19. 01. 1964, trvale bytom obec Badín, 976 32 Badín, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 5OdK/44/2021, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5, 7 a
19 ZKR:

§ 167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.

§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

138

Obchodný vestník 59/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

Mgr. Natália Miľanová, správca

K014615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REMOS Zvolen, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrádocká 18 / 0, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 032 506
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5R/1/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5R/1/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VEC: Oznam pre zahraničných veriteľov

G

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ES

ANUNCIO DE PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA

CS

OZNÁMENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

DA

MEDDELELSE OM INDLEDNING AF INSOLVENSBEHANDLING

DE

MITTEILUNG ÜBER EIN INSOLVENZVERFAHREN

EN

NOTICE OF INSOLVENCY PROCEEDINGS

ET

MAKSEJÕUETUSMENETLUSE TEATIS

EL

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΔIΑΔIΚΑΣIΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥOΤΗΤΑΣ

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
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NOTIFICARE PRIVIND PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ

SK

OZNAM O INSOLVENČNOM KONANÍ

SL

OBVESTILO O POSTOPKU V PRIMERU INSOLVENTNOSTI

FI

ILMOITUS MAKSUKYVYTTÖMYYSMENETTELYSTÄ

SV

UNDERRÄTTELSE OM INSOLVENSFÖRFARANDEN

Deň vydania: 26.03.2021

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015, ako správca
dlžníka: REMOS Zvolen, s.r.o., so sídlom 962 21 Lieskovec, Hrádocká 18, IČO: 36 032 506 (ďalej
len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 5R/1/2021 zo dňa
16.03.2021 (ďalej len „Uznesenie“) súd povolil reštrukturalizáciu Dlžníka a za správcu bol ustanovený: LICITOR
recovery k.s..

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the insolvency practitioner of debtor: REMOS Zvolen, s.r.o., with registered office: 962 21 Lieskovec,
Hrádocká 18, Reg. No.: 36 032 506 (hereinafter the “Debtor”), we hereby inform you that with the resolution of
the District Court Banská Bystrica, proc. no: 5R/1/2021 dated as of March 16, 2021 (hereinafter the “Resolution”)
restructuring on the Debtor was permitted and the insolvency practitioner LICITOR recovery k.s., was appointed.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 55/2021 zo dňa
22.03.2021.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 55/2021 zo dňa
22.03.2021.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV
IMPORTANT INFORMATIONS FOR CREDITORS

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi (uvedenému v bode 1 tohto formulára) sa začalo
insolvenčné konanie v inom členskom štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej,
prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči Dlžníkovi.

Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK (v Slovenskom jazyku,
viď Príloha 2)
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Anglickom jazyku, viď Príloha 2)

You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that insolvency (restructuring) proceedings have
been opened in another Member State with regard to your Debtor (indicated in point 1 of this form). You are
invited to lodge any claims you have against the Debtor, as set out below.
If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims
which can be downloaded from the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK (in Slovak, see Annex 2)
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
English, see Annex 2)

(in

Jazyk
Language
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa
však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa
začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom
z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát
uviedol
ako
ním
akceptovateľný
(jazyky
uvedené
členskými
štátmi
možno
nájsť
tu:
[https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].

Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you
may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of
proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the
official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which
that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found
here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).

Ďalšie informácie
Additional information
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) sa prihláška pohľadávky podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie
(ustanovenie § 121 ZKR).
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku SR.
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz:
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na
tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
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https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the claim has
to be delivered to the office of Insolvency practitioner in one counterpart within the registration period of 30 days
from the day of declaration of the restructuring (Art. 121 the BRA).
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
for delivery with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and announced to the insolvency
practitioner otherwise the delivery will be executed through Commercial Bulletin only.
You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following
link: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en
You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through
the following website of the European e-Justice Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Náležitosti prejednávanej veci
Details of the case

1. DLŽNÍK / DEBTOR
1.1. Názov / Name: REMOS Zvolen, s.r.o.
1.2. Registračné číslo / Registration number: 36 032 506
1.3. Adresa / Adress:
1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Hradocká 18
1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 962 21 Lieskovec
1.3.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic

2. PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE / THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED
2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom / Type of insolvency proceedings opened
with regard to the debtor: Reštrukturalizačné konanie / Restructuring proceeding

2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848): 23.03.2021 / March 23, 2021

2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Banská Bystrica / District court Banská Bystrica
2.3.2. Adresa / Adress:
2.3.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Skuteckého 28
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 975 59 Banská Bystrica
2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic

2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 5R/1/2021

2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner(s) appointed in the proceedings:
2.5.1. Názov / Name: LICITOR recovery, k.s.
2.5.2. Adresa / Adress:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Skuteckého 6
2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 974 01 Banská Bystrica
2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.5.2.4. E-mail: msustek@licitor.sk

Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
Information concerning the lodgement of claims

3. ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK / BODY OR
AUTHORITY EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS

Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára.
The insolvency practitioner indicated in point 2.5 of this form.
4. SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK / MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH
CLAIMS MAY BE SUBMITTED

Poštou (na poštovú adresu uvedenú v bode 3) alebo osobne na adrese uvedenej v bode 3, alebo prostredníctvom
ústredného portálu verejnej správy (ak veriteľ má zriadenú elektronickú schránku) na webovom sídle
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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https://www.slovensko.sk (podpísané platným elektronickým podpisom alebo uskutočnené zaručenou konverziou
podľa vnútroštátnej úpravy).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about
name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed.
The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about
name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. Creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim is not recorded in the account books

5. LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK / TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS

Pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: 22.04.2021
Prihláška pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.

Claims shall be lodged at the latest: April 22, 2021.
The claim has to be delivered to the office of Insolvency practitioner in one counterpart within the registration
period of 30 days from the day of declaration of the restructuring.
6. DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY UVEDENEJ V BODE 5
/ CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD INDICATED IN
POINT 5

·
·
·

Dlh vyplývajúci z pohľadávky sa bude v rámci konania považovať za nevymáhateľný dlh.
Na prihlášku pohľadávok sa nebude v konaní prihliadať.
Na prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou prihlásené po uplynutí lehoty podľa
bodu 5 sa neprihliada.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty sa neprihliada. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.

·
·
·

The debt based on your claim will be regarded as unenforceable in the context of the proceedings.
Your claim may not be taken into account in the proceedings.
Your secured or preferential rights associated to the claim and lodged after expiry of period indicated in
point 5 are not taken into account

Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims The application received after the regular lodging period is not taken into account. The
insolvency practitioner does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or incomplete
lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original application form
by a new application form.

7. ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK / OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN
LODGING YOUR CLAIM

Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).

The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard
form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form
‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).

8. POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ
VECNÝM PRÁVOM / OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR
SECURED IN REM

·
·
·

v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok a identifikovať
zabezpečovacie právo,
pohľadávky musíte prihlásiť,
musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky zabezpečené.

Rovnakým spôsobom ako je popísaný v bode 4 tejto výzvy uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená.

·
·
·

You must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims and identify
security right,
you need to lodge your claims,
you must indicate the amount up to which the claims are secured

Creditors whose claims depend on meeting certain conditions lodge their claims in the same way as described in
article 4 of this notice. The condition on which the claim is dependent has to be stated in the registration form.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes specification of the
secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the security right.

9. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ / FURTHER
INFORMATION WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.

This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.

V Banskej Bystrici, dňa 23.03.2021

LICITOR recovery, k.s., správca

K014616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piliar Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčianska cesta 65 / 73, 974 01 Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/275/2017 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/275/2017
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty do súpisu oddelenej podstaty veriteľa Slovenská
konsolidačná a.s. (pohľadávky por.č. 8, 9, 10, 11) a veriteľa SR – Daňový úrad Banská Bystrica (pohľadávka
por.č. 12):
·
·
·

pozemok - parc. registra C č. 735 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 549m2, evidovaná na LV č.
1359 pre kat.úz. Polomka, obec Polomka, okres Brezno, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 100,00 eur
stavba - odinný dom postavený na parc.č. 735, evidovaný na LV č. 1359 pre kat.úz. Polomka, obec
Polomka, okres Brezno, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 4800,00 eur
pozemok - parc. registra C č. 734 Záhrady o výmere 620m2, evidovaná na LV č. 1359 pre kat.úz.
Polomka, obec Polomka, okres Brezno, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 100,00 eur

K014617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jónáš Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1279/17, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1952

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

146

Obchodný vestník 59/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/559/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/559/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis
Cenné papiere, počet: 20ks, ISIN: SK1120000171,
CFI: ESVUFB, Druh CP: Akcia kmeňová
IČ emitenta:0030416868
Názov emitenta: C.R.F., a.s. v likvidácii
(pôvodný názov: CREDIT - FOND investičný fond a.s.)

Súpis. hodnota
664,00 EUR

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K014618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ižold Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 844/6 844/6, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/573/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/573/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Peter Ižold, nar. 1.12.1980, bytom Fraňa Kráľa 844/6, 966 81
Žarnovica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Peter Ižold, s miestom podnikania Fraňa Kráľa
844/6, 966 81 Žarnovica, IČO: 48 243 272, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na
predaj majetku dlžníka, a to:
·

pozemok – parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc.č. 6429/1 Vinica o výmere
159m2, evidované na LV č. 3100 pre kat.úz. Kozárovce, obec Kozárovce, okres Levice, spoluvl.podiel
1/1, súpisová hodnota 159,00 EUR

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, s označením „ponuka Peter Ižold – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK57 1100 0000
0080 1512 4707s poznámkou „ponuka Ižold“, v lehote na predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech
konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Mgr. Alena Gregorová, správca

K014619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dreďan Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnúšťa 98101, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1070/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1070/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, vo veci konkurzného konania
na majetok dlžníka Tibor Dreďan, nar. 27.05.1950, trvale bytom Mesto Hnúšťa, 981 01 Hnúšťa, sp. zn.
4OdK/1070/2019, v súlade s ustanoveniami § 167u zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.

Banská Bystrica, dňa 23.03.2021

Mgr. Zuzana Miklošková – správca konkurznej podstaty

K014620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrzal Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 316, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/53/2021 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/53/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marína Zacharová, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas stránkových hodín
od 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom:
marina.zacharova@gmail.com alebo telefonicky na: 0905 990 037.

Mgr. Marína Zacharová
správca

K014621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrzal Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 316, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/53/2021 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/53/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., č. účtu: 1585468008/1111, IBAN: SK1711110000001585468008.

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.

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

Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.

Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.

Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.

V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.

Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.

Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.

Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
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Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Mgr. Marína Zacharová
správca

K014622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrzal Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 316, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/53/2021 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/53/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Ján Vrzal,
nar. 04.07.1946, trvale bytom 316 Banská Belá, 966 15 Banská Belá, podnikajúci pod obchodným menom:
Ján Vrzal - FIRMA STAVBÁR, L. Novomestského
1237/15, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 10935258 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 4OdK/53/2021 zo dňa 05.03.2021, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 54/2021 zo dňa 19.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Marína
Zacharová, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

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

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

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie 25c) 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)
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

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

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

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

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

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

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

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

In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Ján Vrzal, born 04.07.1946, residence 316 Banská Belá, 966
15 Banská Belá, business name: Ján Vrzal - FIRMA STAVBÁR, L. Novomestského 1237/15, 96901 Banská
Štiavnica, IČO/ Ident. No.: 10935258 (hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that on the
debtor's assets were by order of the District Court of Banská Bystrica, no. 4OdK/53/2021dated 05.03.2021,
published in Commercial Bulletin no. 54/2021 dated 19.03.2021 bankruptcy declared and Mgr. Marína
Zacharová, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica was appointed as bankruptcy administrator.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

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

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

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

The application is filed in a single equation with the administrator on address Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, 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.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
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The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

Mgr. Marína Zacharová
Správca

K014623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Michna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1961
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/507/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/507/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ján Michna, nar. 21.10.1961, trvale bytom Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec, na
korešpondenčnej adrese Majakovského 46, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Ján Michna PREPRAVA JM,
s miestom podnikania Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec, IČO: 32 613 113 zverejnil v Obchodnom vestníku
č. 47/2021 zo dňa 10.03.2021 oznámenie o vyhlásení 1. kola verejného ponukového konania na speňaženie
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to konkrétne:
Typ súpisovej zložky majetku
Súp. Zložka Parc. číslo Popis stavby
4.
5033
Radová garáž
Typ súpisovej zložky majetku
Súp. Zložka Parc. číslo Druh pozemku
5.
5033
Zastavaná plocha a nádvorie

STAVBA
Súp. č.
4995
POZEMOK
Výmera m2
22

LV č. Obec
K.ú.
Štát Spoluvlastnícky podiel Hodnota v EUR
8952 Lučenec Lučenec SR 1/3
2 000,00
LV č. Obec
K.ú.
Štát Spoluvlastnícky podiel Hodnota v EUR
8952 Lučenec Lučenec SR 1/3
*

*jedná sa o podiel na časti pozemku, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom Radová garáž, zapísaná v súp. zložke č. 4, preto nemôže byť samostatne predmetom prevodu vlastníckeho
práva, a teda je speňažiteľný iba spolu so súp. zložkou č. 5 (ďalej len ako „nehnuteľnosť“).
V lehote určenej na predkladanie ponúk nám do kancelárie boli doručené dve (2) ponuky na odpredaj vyššie
uvedenej nehnuteľnosti a ako víťazná bola vyhodnotená ponuka č. 1 vo výške 777,00 Eur.
Víťazný záujemca podal včas a s požadovanými náležitosťami písomnú ponuku na kúpu majetku, pričom splnil
podmienky podania ponuky do ponukového konania v celom rozsahu a bez výhrad správcu.
Správca považuje 1. kolo ponukového konania za úspešné.
Oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZKR so súhlasom dlžníka má v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR 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.
Pokiaľ v lehote stanovenej podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR uhradí správcovi oprávnená osoba cenu dosiahnutú v
tomto ponukovom konaní a majetok z konkurznej podstaty vykúpi, správca písomne oznámi víťaznému
záujemcovi, že jeho ponuka sa považuje za odmietnutú a nehnuteľnosti prevedie do vlastníctva oprávnenej
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osoby, ktorá majetok vykúpila. Pokiaľ oprávnená osoba majetok z konkurznej podstaty nevykúpi, správca túto
skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K014624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 717 / 12, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2015 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu: Miroslav Berky, nar. 18.5.1954, bytom Strojárska 717/12, 962 12 Detva týmto v súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal 23.3.2021 do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, v celkovej
prihlásenej sume pohľadávok 820,20 €.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K014625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Chromá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 94, 082 12 Okružná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/146/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/146/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca upresňuje súpisovú hodnotu spoluvlastníckeho podielu súpisovej položky č. 1 - rodinný dom súp. č. 94 zverejnenej v OV č. 154/2020 dňa 11.8.2020 a upresnenej dňa 13.10.2020 v OV č. 197/2020
na sumu 4.500,00 EUR
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K014626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286 / 35, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/59/2021 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/59/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Dlžníka Ján Goroľ, nar. 03.01.1956, trvale bytom Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou
týmto oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto
konkurznom konaní: Fio banka, a.s. , účet č. IBAN SK26 8330 0000 0029 0129 6688.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K014627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286 / 35, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/59/2021 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/59/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ľubica Gregušková, správca dlžníka Ján Goroľ, nar. 03.01.1956, trvale bytom Budovateľská 1286/35, 093
01 Vranov nad Topľou oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Levočská 866, 058 01 Poprad a to v pracovných dňoch v čase od 09.00 – 15.00 hod. Žiadosť o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo emailom:
lubica.greguskova@gmail.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K014628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poracký Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žakovce 216, 059 73 Žakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1962
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/307/2020 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/307/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto
ako správca dlžníka: Pavol Poracký, nar. 13.01.1962, trvale bytom 059 73 Žakovce 216 (ďalej aj ako
len „Dlžník“), oznamuje, že:
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V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 45/2021 zo dňa 08.03.2021;
správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K014629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Böhmer Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 2771 / 25, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/312/2020 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/312/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 4OdK/312/2020 zo dňa 31.12.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 4/2021 zo dňa 08.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka : Ján Böhmer,
nar. 13.06.1982, Gerlachovská 2771/25, 058 01 Poprad a týmto Uznesením bola do funkcie správcu
ustanovená Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad.
Správca vyhlasuje podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. ( ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka, ktorý
bol zverejnený v súpise všeobecnej podstaty v OV č. 28/2021 zo dňa 11.02.2021:
Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti Ad Lignum, s.r.o., so sídlom
Gerlachovská 2771/25, 058 01 Poprad, IČO 53 272 340 registrácia: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č.
40941/P, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5.000.- € k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje
sumu 5.000.- €; menovitá hodnota: 5.000.- €; súpisová hodnota: 5.000.- €.
Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „
: Ján Böhmer – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať
písomne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ľubica Gregušková, správca, Levočská 866, 058 01 Poprad alebo
do elektronickej schránky správcu číslo schránky: E0006172593.
2) Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
3) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
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b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách
d) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN SK26 8330 0000 0029 0129 6688, variabilný symbol: 3122020, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
4) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
5) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
6) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
7) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má so súhlasom dlžníka právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
8) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
9) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na
kúpne ceny.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K014630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Šuliga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hasičská 32, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/467/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/467/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jaroslava Oravcová, sídlo kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Michal Šuliga, nar. 30.07.1964, trvale bytom Hasičská 32, 059 31 Lučivná, podnikajúci pod
obchodným menom Michal Šuliga – STAVREAL, s miestom podnikania 059 31 Lučivná 60, IČO : 10 729 615,
konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Prešov. sp.zn. 5OdK/467/2019,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods.1, § 167p ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej ZKR/
verejné ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku menšej hodnoty vo vlastníctve dlžníka ,
súpis majetku súp. zl. č.2, zverejnené v OV 244/2020 dňa 18.12.2020, K090757 :

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.kolo
Predmet ponukového konania:
Súpisová zložka majetku č. 2
Pozemok, Parcela registra „C,“ Číslo LV: 487 , Parcelné číslo: 699/128 ,Výmera v (m2): 2214, Druh pozemku:
Ostatná plocha, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Veľký Slavkov, Katastrálne územie: Veľký
Slavkov, Spoluvlastnícky podiel : 1/12; Súpisová hodnota( podielu dlžníka ) : 4 840,00 €
Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
Lehota na predkladanie ponúk:
Najneskôr 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku ( do 15.00 hod).
Vyhlásenie ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV.Na ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1.Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, s označením predmetu záujmu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
2.Záujemcovia o kúpu uvedú na ponuke svoje identifikačné údaje: v prípade fyzických osôb meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, č. občianskeho preukazu, prip. výpis zo živnostenského registra a právnické osoby
uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude
z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený.
3.Spolu s ponukou je záujemca povinný doručiť do kancelárie správcu aj potvrdenie o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu
v prípade neúspešnej ponuky. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na konkurzný účet správcu je potrebné
uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu FO alebo obchodné meno PO a spisovú značku
konkurzného konania: 5OdK/467/2019. Záujemca je povinný uviesť telefónne číslo , resp. číslo mobilného
telefónu ( e-mailovú adresu ) .
4.Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a/musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
b/musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
c/musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
d/musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 30 % ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel.
e/Najnižšia suma cenovej ponuky v 2.kole ponukového konania je minimálne 80 % súpisovej hodnoty
majetku:
- súpisová zložka majetku č.2 v sume 4.840,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f/Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedeného v SLSP a.s. č.ú. IBAN:
SK55 0900 0000 0051 6219 9430, ako variabilný symbol je potrebné uviesť : 54672020 zálohu na celú
ponúknutú sumu v celom rozsahu 100 % .
Vyhodnotenie ponúk
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky. Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízku ponuku.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Záujemca je pritom oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na
rovnaký predmet ponukového konania. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods.2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku. Náklady spojené s prevodom
znáša nadobúdateľ.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do 14 pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu. V lehote 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k. 5OdK/467/2019 – ZÁVAZNÁ PONUKA-NEOTVARAŤ“.
Telefonický kontakt pre prípadné dotazy je 0905709559 alebo email: oravcova.jaroslava.ak@gmail.com
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty: JUDr .Jaroslava Oravcová, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T..

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K014631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzurko Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milpoš 160, 082 71 Milpoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1987
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/16/2021 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/16/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

161

Obchodný vestník 59/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

Oznámenie o vyhlásení prvého kola ponukového konania
V súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) správca vyhlasuje prvé kolo ponukového
konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to nižšie špecifikované súpisové zložky majetku pod por.
č. 1. v súpisovej hodnote 3000,- EUR (ďalej len „predmet ponukového konania“):
1. nákladné vozidlo Škoda Octavia, druh karosérie: skriňová dodávková, rok výroby 2006, EVČ: SB
188BV, farba: modrá metalíza tmavá.
Auto má oficiálne najazdených 220 000 km (boli stáčané, reálne cez 300 000km), karoséria je značne
poškriabaná, je potrebné vymeniť prevodovku, vzpruhy na tlmičoch, tesnenie pod hlavou valcov,
vnútorný ventilátor je pokazený.

Podmienky ponukového konania
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
4. Posledný deň na predkladanie ponúk je do 6.4.2021 do 12:00hod. ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet IBAN číslo : SK74 7500 0000 0040 1919 7497 vedený v ČSOB , a.
s. , do konca lehoty na predkladanie ponuky; variabilný symbol: 31621.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí:

a. byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
b. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby vrátane fotokópie identifikačnej karty; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO,
podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra
a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní vrátane fotokópie identifikačnej karty,
c. obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
d. obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o
výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
e. obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového
konania do vlastníctva,
f. obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
g. byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 9, 080 01 Prešov, v zalepenej obálke
s označením sp. zn.: 3OdK/16/2021 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4. Na
ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani ak boli odoslané pred uplynutím tejto
lehoty.

6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
8. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu minimálne vo výške 100 % súpisovej hodnoty t. j. 3000,- €.
9. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu v stave „ ako stojí a leží,“ úspešný
uchádzač si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/ alebo proti podstate.
10. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode predmetu ponukového konania aj
napriek výzve správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú
pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového
konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou
pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia záväzku uzavrieť zmluvu o prevode predmetu
ponukového konania na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
11. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167rZKR.
12. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania, že úspešný záujemca znáša všetky
náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

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

K014632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Škurla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duplín 67, 091 01 Duplín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/8/2021-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/8/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Položka č. 1
Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľný majetok
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo, značka Mercedes-Benz
WIN: WDB168008IJ151537
Rok výroby: 1999
EČ: SP138AV
Súpisová hodnota: 200,00 EUR, slovom Dvestoeur
Dátum zapísania do súpisu: 23.03.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania do súpisu: majetok vo vlastníctve dlžníka /§ 167h ods. 1 zákoa č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej lenZKR/.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K014633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Pompová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 3824/24, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stara Lubovna
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/447/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/447/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu Daniela Pompová, nar. 02.11.1974, trvale
bytom Rázusova 3824/24, 058 01 Poprad, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k
návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka, ako i zo zisťovania majetku správcom 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“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Daniela Pompová, nar. 02.11.1974, trvale bytom Rázusova 3824/24, 058
01 Poprad, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu
nedochádza.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K014634
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:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej
Typ súpisovej
položky majetku položky majetku

1

Iná majetková
hodnota

2

Iná majetková
hodnota

Popis inej majetkovej hodnoty
100% Obchodný podiel v spoločnosti JOFAN, s.r.o.,
Jilemnického 3, Prešov 080 01, IČO: 47 852 411, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30727/P
100% Obchodný podiel v spoločnosti Luky sport, s.r.o.,
Prostějovská 5, Prešov 080 01,
IČO: 45 516 600, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22902/P

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

5 000,00 €

1/1

5 000,00 €

1/1
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Mgr. Matej Ambroz, správca

K014635
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 1.kolo
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 vyhlasuje v súlade
s ustanovením § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie §
167p ZKR, 1.kolo ponukového konania na predaj Inej majetkovej hodnoty za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
1. Predmetom ponukového konania je Iná majetková hodnota - Obchodný podiel zapísaný pod por. č. 1 a 2
Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Popis inej majetkovej hodnoty
položky majetku položky majetku

1

2

Súpisová
hodnota
majetku

100% Obchodný podiel v spoločnosti JOFAN, s.r.o.,
Iná
majetková Jilemnického 3, Prešov 080 01, IČO: 47 852 411, zapísaná v
5 000,00 €
hodnota
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30727/P
100% Obchodný podiel v spoločnosti Luky sport, s.r.o.,
Prostějovská 5, Prešov 080 01,
Iná
majetková
IČO: 45 516 600, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 5 000,00 €
hodnota
súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22902/P

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

1/1

1/1

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
+421 902 332 248.
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 „LV
predaj – neotvárať – Iná majetková hodnota“ na adresu Mgr. Matej Ambroz, Centrálna 154/4, 089 01
Svidník.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Inej majetkovej hodnoty, výšku ponúkanej odplaty za predaj Inej
majetkovej hodnoty, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola
uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK70 8330 0000 0044 1884 1884 vedený vo Fio banka a. s.,
pobočka zahraničnej banky. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „LV - Iná
majetková hodnota“.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Matej Ambroz/ správca

K014636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 574 / 21, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/452/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/452/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S911, ako ustanovený správca dlžníka: Ladislav Horvát, nar.
31.5.1972, trvale bytom Pod Šibeňou 574/21, 094 31 Hanušovce nad Topľou (ďalej aj ako len „Dlžník“),
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/452/2020 zo dňa 31.3.2020, zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č.: 68/2020 zo dňa 11.1.2021, právoplatnom dňa 16.1.2021, vyhlasuje I. kolo verejného ponukového
konania na predaj nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.
I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je nehnuteľný majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnený v
Obchodnom vestníku SR č. 46/2021 zo dňa 9.3.2021 pod K011787 a to:
Súbor majetku v súpisovej hodnote 2 551,65 € obsahujúci:
súpisová zložka majetku č. 1 – nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, parcela: CKN č. 2853/1 záhrada o výmere 261 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/26-ina,
súpisová hodnota: 100,38 €
súpisová zložka majetku č. 2 – nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, parcela: CKN č. 2853/1 záhrada o výmere 261 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 7/156-in,
súpisová hodnota: 117,11 €
súpisová zložka majetku č. 3 – nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, parcela: CKN č. 2853/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 498 m2, spoluvlastnícky podiel
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka 1/26-in, súpisová hodnota: 191,54 €
súpisová zložka majetku č. 4 – nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, parcela: CKN č. 2853/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 498 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka 7/156-in, súpisová hodnota: 223,46 €
súpisová zložka majetku č. 5 – nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, parcela: CKN č. 2853/3 záhrada o výmere 1303 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/26-in,
súpisová hodnota: 501,15 €
súpisová zložka majetku č. 6 – nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, parcela: CKN č. 2853/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 498 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka 7/156-in súpisová hodnota: 584,68 €
súpisová zložka majetku č. 7 – nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k stavbe, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, stavba: dom súp. č. 385 na parcele C KN č. 2853/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/26-ina,
súpisová hodnota: 384,62 €
súpisová zložka majetku č. 8 – nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k stavbe, Štát: Slovenská republika,
Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou, List
vlastníctva: 60, stavba : dom súp. č. 385 na parcele C KN č. 2853/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 7/156-ina,
súpisová hodnota: 448,71 €
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je vlastným odhadom správcu.
II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania
V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku, avšak za minimálne súpisovú hodnotu súboru a za podmienok uvedených ďalej.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu Dlžníka, a to na adrese
správcu resp. prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: judr.hnatmilos@centrum.sk.
III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
- Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej kancelárie:
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešov, do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom
lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom
dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR, v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk
zverejnená), do 15.30 hod; ak posledný deň lehoty vyjde na deň pracovného voľna resp. pracovného pokoja, platí
že posledným dňom na podanie ponuky je najbližší nasledujúci pracovný deň, ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať!
- Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárie správcu na adrese: JUDr. Miloš Hnat, správca, Tkáčska 2,
080 01 Prešov a to poštou alebo osobne v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená
nasledovným textom: „I. kolo – verejné ponukové konanie – 5OdK/452/2020 – nehnuteľný majetok –
NEOTVÁRAŤ.“
- Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať presné vymedzenie každého súboru
kúpu má záujemca záujem osobitne a to v členení:

súpisovej zložky o ktorej

1) označenie súboru súpisovej zložky majetku;
2) popis súboru obsahujúci súpisovej zložky majetku;
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3) záujemcom navrhovaná kúpna cena za súbor majetku;
- Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000
0014 4758 1002, v poznámke uviesť: Ladislav Horvát, zálohu minimálne 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 ponuky musia byť správe identifikačné údaje záujemcu, v prípade právnických osôb výpis z
obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu; nie starší ako 30 dní, v prípade
nepodnikateľa fotokópia platného dokladu totožnosti záujemcu, spolu s udelením súhlasu na spracovanie
osobných údajov za účelom ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z..
IV. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: judr.hnatmilos@centrum.sk, alebo
samostatnou písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
záväzných ponúk.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka,
ktorá spĺňa podmienky ponukového konania s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade ak by došlo k
situácii, že na konkrétnu súbor majetku 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 víťaznú, odmietne v lehote najneskôr do 30
dní od oznámenia jeho výsledkov uzatvoriť so správcom právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v
jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený ponechať si 20% zo sumy záujemcom zloženej Zálohy na
predmet ponukového konania ako zmluvnú pokutu predstavujúcu sankciu pre porušenie podmienok ponukového
konania.
VI. Ostatné podmienky ponukového konania
Verejné ponukové konanie iniciované správcom Dlžníka na speňažovanie majetku Dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a správca postupuje v zmysle zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR). Všetky náklady spojené s prevodom
majetku na záujemcu znáša záujemca – správne poplatky a pod.. Správca upozorňuje záujemcov o predmet
ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok
ustanovených v § 167r ZKR.
V Prešove, dňa 23.3.2021
JUDr. Miloš Hnat, správca
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K014637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kokuľa Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinov 84, 068 01 Kalinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1961
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/241/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/241/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Levočská 4, 080 01 Prešov, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty Dlžníka: Jaroslav Kokuľa, nar. 27.11.1961, bytom Kalinov 84, 068 01 Kalinov v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/241/2020 (ďalej len „Dlžník“), 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 (ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - Petržalka
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 2 447,31 €
Počet uplatnených pohľadávok: 2
Doručenie prihlášky dňa: 23.03.2021
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 4-5
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 23.03.2021

K014638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOLORTEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 67, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 731 759
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2019 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257
041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1528/B a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1759 (ďalej len „Správca“) úpadcu KOLORTEX, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 67, 058 01 Poprad, IČO: 31 731 759 (ďalej len „Úpadca“), týmto
v súlade s ustanovením § 31 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 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku
veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
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Označenie veriteľa:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256
Označenie pohľadávky:
1. Nezabezpečená pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky v celkovej výške 511,40 EUR

Spisová značka súdu:

2K/19/2019, Okresný súd Prešov

Spisová značka správcu:

2K/19/2019 S 1759

Dátum doručenia:

19.03.2021

Uplatnenie zabezpeč. práv:

Neuplatnené

Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok: 22.03.2021

V Prešove dňa 22.03.2021

RK Správca, k.s.

K014639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 1. mája 69/7, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/811/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/811/2019
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/811/2019 zo dňa 03.12.2019 v právnej veci navrhovateľa–dlžníka:
Slavomír Baran, nar. 21.05.1974, Sídlisko 1. mája 69/7, 093 01 Vranov nad Topľou, v minulosti podnikajúci
pod obchodným menom Slavomír Baran - PAMONT, IČO: 40 055 477, s miestom podnikania Sídlisko
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1.mája 69/7, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika zastúpený Centrom právnej pomoci – kancelária
a Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, 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.
237/2019, dňa 09.12.2019, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa
10.12.2019.
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 Slavomír Baran, nar. 21.05.1974, Sídlisko 1. mája 69/7, 093 01 Vranov nad
Topľou, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Slavomír Baran - PAMONT, IČO: 40 055 477, s
miestom podnikania Sídlisko 1.mája 69/7, 09301 Vranov nad Topľou, 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 11.09.2020 súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol
zverejnený v OV č. 176/2020 dňa 11.09.2020 pod číslom zverejnenia K068590.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 21.01.2020. 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. . 179/2020 dňa
17.09.2020. 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. 199/2020 dňa 15.10.2021. Dňa 15.10.2020 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: Slavomír Baran, nar. 21.05.1974, Sídlisko 1. mája 69/7, 093 01
Vranov nad Topľou, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Slavomír Baran - PAMONT, IČO: 40
055 477, s miestom podnikania Sídlisko 1.mája 69/7, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, spis.
zn. 2OdK/811/2019 zo dňa 03.12.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
2OdK/811/2019 zo dňa 03.12.2019, na majetok dlžníka Slavomír Baran, nar. 21.05.1974, Sídlisko 1. mája
69/7, 093 01 Vranov nad Topľou, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Slavomír Baran PAMONT, IČO: 40 055 477, s miestom podnikania Sídlisko 1.mája 69/7, 09301 Vranov nad Topľou,
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

K014640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knap Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sveržov 26, 086 02 Sveržov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1958
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Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/662/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/662/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 1. kolo
PILÁT Insolvency Services, k. s., správca S 1880, so sídlom kancelárie Levočská 4, 080 01 Prešov,
správca konkurznej podstaty Dlžníka Ján Knap, nar. 18.06.1958, bytom Sveržov 26, 086 02 Sveržov, sp. zn.
2OdK/662/2019 týmto v zmysle ustanovenia § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje zahájenie
verejného ponukového konania 1. kolo – predaj majetku spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty:
Súbor majetku – majetkové položky zapísané v zozname majetku pod č. 1 – 22
SZM
Štát Obec
číslo

Katastrálne
územie

Číslo Parcelné
LV
číslo

Druh pozemku

Výmera
/m2/

Spoluvlastnícky
podiel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov

408
584
603
603
603
603
603
603
613
646
698
698
698
698
879
880
901
910
915
915
1174
1175

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
LESNE_POZEMKY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
LESNE_POZEMKY
LESNE_POZEMKY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
OSTATNE_PLOCHY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY

97
1083
132
145
32
763
206
16
950
170618
195
406
62
885
8266
7902
4900
4800
1350
7746
157211
8549

1/2
18/34
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
20/1452
120/6480
120/6480
120/6480
120/6480
1/4
30/120
2/3
1/4
1/2
1/2
20/1452
15/26

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov

242
614
134
215
270
306
636
1016
615
243
676/26
676/27
676/28
676/29
855/11
855/21
1534
1055
704
1477
1471
969

Súpisová
hodnota
/EUR/
7,28
86,00
9,90
10,88
2,40
57,23
15,45
1,20
71,25
940,04
0,54
1,13
0,17
2,46
826,60
790,20
490,00
180,00
101,25
580,95
324,82
739,82

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu majetku doručia svoje písomné ponuky, najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo
sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň. Na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje
identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo
živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo,
IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
speňažuje sa celý súbor majetku, nie jeho jednotlivé položky. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej
osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku: 2OdK/662/2019. Číslo
bankového účtu: IBAN SK79 0900 0000 0051 6544 8789.
4. Správca si vyhradzuje právo neprimerane nízku ponuku záujemcu odmietnuť.
5. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor 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.
PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K014641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rákoš Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2509 / 24, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/18/2019 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/18/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert Rákoš, nar.12.01.1978, bytom SNP
2509/24, 066 01 Humenné týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle
ustanovenia §167 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, konkurz na majetok dlžníka Róbert Rákoš, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod.sp.zn. 2Odk/18/2019
zrušuje.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K014642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Varšo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čukalovce 6, 067 35 Čukalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2016 S1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu Miloša Varša, nar. 06.12.1960, bytom 067 35 Čukalovce 6, týmto
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
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znení dňa 19.03.2021 zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 30,00 EUR
Istina: 30,00 EUR
Príslušenstvo: 0,- Eur
Úroky z omeškania: 0,-EUR
Náklady z uplatnenia:0,-EUR
Doručenie prihlášky dňa: 17.03.2021
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok: 61

V Humennom, dňa 22.03.2021
JUDr. Mária Ledinská, správca

K014643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CŠO - stav., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 450 235
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2019 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257
041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1528/B a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1759 (ďalej len „Správca“) úpadcu CŠO - stav., s.r.o., so sídlom
Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36 450 235 (ďalej len „Úpadca“), týmto
v súlade s ustanovením § 31 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 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku
veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Označenie veriteľa:
BRAAND GROUP, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 45
262 357
Označenie pohľadávky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Nezabezpečená pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky v celkovej výške 3.882,70 EUR

Spisová značka súdu:

2K/17/2019, Okresný súd Prešov

Spisová značka správcu:

2K/17/2019 S1759

Dátum doručenia:

18.03.2021

Uplatnenie zabezpeč. práv:

Neuplatnené

Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok: 22.03.2021

V Prešove dňa 23.03.2021

RK Správca, k.s.

K014644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnár Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6723 / 37, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/96/2017 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/96/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
I.

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Prešove zo dňa 31.08.2017, sp. zn. 2Odk/96/2017 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Miroslav Bodnár, nar. 6.7.1958, trvale bytom Švábska 37, 080 05 Prešov, podnikajúci pod
obchodným menom Miroslav Bodnár, s miestom podnikania Švábska 37, 080 05 Prešov, IČO: 30 239 982 a
JUDr. Stanislav Oravec, Hlavná 19, Prešov bol ustanovený do funkcie správcu. Uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. 171/2017 dňa 07.09.2017.
Zistený majetok dlžníka bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejnením v OV 09/2020 zo dňa
15.01.2020 ako súpisné zložky majetku č. 1.-4 - nehnuteľnosti, 5.- hnuteľná vec, motorové vozidlo Audi A1.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca speňažil zistený majetok v súlade s ust. §167n ods.1 a §167p zákona o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov.
Do konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky veriteľov:

1
2.

VERITEĽ
Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika- Daňový úrad Prešov

ZISTENÁ SUMA POHĽADÁVKY
2357, 73 €
4423,10 €

II. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

A: Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty

Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty predstavuje sumu 5393,00 €, čo je celková výška
výťažku dosiahnutá speňažením majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty.

B: Náklady konkurzu

p.č.
1
2
3
4
5
6
spolu:

náklady konkurzu
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
Odmena správcu z výťažku zo speňaženia
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
poštovné
overenie podpisov
Súdny poplatok

pr.dôvod

suma
500,00 €
§ 20 Vyhl. 665/2005 Z.z.
715,73 €
§24b písm. e) Vyhl. 665/2005Z.z 1 290,00 €
2,10 €
9,26 €
zákona č. 71/1992 Zb.
10,79 €

suma s DPH
600,00 €
858,88 €
1 548,00 €
2,10 €
9,26 €
10,79 €
0,2% zo sumy výťažku
3029,03 €

Ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku vznikli náklady konkurzu zaťažujúce všeobecnú podstatu vo
výške 3029,03 €.
Nakoľko je správca platcom dane z pridanej hodnoty zvyšuje sa jeho odmena zo speňaženia o túto daň.

C: Suma určená na uspokojenie veriteľov

Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavujú sumu

2 363,97 €.

D: Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok
p.č.
1
2

Veriteľ
SR- KS BA
SR- Daňový úrad Prešov

Suma určená na uspokojenie konečným rozvrhom
821,90 €
1541,89 €

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

176

Obchodný vestník 59/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

Správca týmto vyzýva všetkých dotknutých veriteľov na oznámenie zúčtovacích údajov pre potreby
poukázania príslušného výťažku.

JUDr. Stanislav Oravec, správca

K014645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemkové spoločenstvo GRUNÍK PICHNE
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pichne 154, 069 01 Pichne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 300 669
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2019 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257
041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1528/B a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1759 (ďalej len „Správca“) úpadcu Pozemkové spoločenstvo
GRUNIK Pichne, so sídlom Pichne 154, 069 01 Pichne, IČO: 31 300 669 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s
ustanovením § 31 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 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa,
ktorého prihláška pohľadávky bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Označenie veriteľa:
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Označenie pohľadávky:
1. Nezabezpečená pohľadávka prihlásená súhrnnou prihláškou pohľadávok v celkovej výške 58,- EUR,
2. Nezabezpečená pohľadávka prihlásená súhrnnou prihláškou pohľadávok v celkovej výške 5,- EUR.

Spisová značka súdu: 5K/18/2019, Okresný súd Prešov
Spisová značka správcu: 5K/18/2019 S1759

Dátum doručenia:

19.03.2021

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

Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok: 23.03.2021

V Prešove dňa 23.03.2021

RK Správca, k.s.

K014646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šariška Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšek nad Hnilcom 543, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/381/2020 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/381/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, týmto v súlade
s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K014647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škotnárová Antónia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 1236/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/209/2020 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/209/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Dominika Cukerová. správca, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok : Antónia Škotnárová, narodená: 11.04.1965, bytom: Tatranská 1236/7, 040 01 Košice, podnikajúca
pod obchodným menom Antónia Škotnárová – PULZ, s miestom podnikania Tatranská 7, 040 01 Košice – Staré
Mesto, IČO: 14352621 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde
Košice I, sp. zn. 30OdK/209/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
JUDr. Dominika Cukerová, správca

K014648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vasiľ Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 210, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/619/2019 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/619/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/619/2019 zo dňa 20. decembra 2019 som bola ustanovená
za správcu majetku dlžníka: Ladislav Vasiľ, nar. 11.04.1962, bytom Leles 210, 076 84 Leles, IČO: 35 572
566 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 250/2019 dňa
31. decembra 2019.
V zmysle 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 (ďalej len „ZKR“), vyhlasujem II. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Súpisová
zložka
majetku
pozemok

Druh
pozemku
Trvalý
trávnatý
porast

Obec Štát Názov
kat.
územia
Leles SR Kapoňa

Parc. Výmera Parcela Vlastnícke právo
číslo v m2
registra
254

97992

E

Spoluvlastnícky
podiel
22558/8467107

LV Súpisová
Dôvod zapísania Deň
hodnota
majetku
zapísania
majetku v €
majetku
860 20
Spoluvlastníctvo 10.01.2020
dlžníka

Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:

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

179

Obchodný vestník 59/2021

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK62 0900 0000 0051 4299 2722, vedený v peňažnom ústave Slovenská
sporiteľňa, a. s..
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K014649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mižičová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svidnícka 2096/18, 040 11 Košice - Pereš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/109/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/109/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Správca JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu:
S1587 týmto ako správca dlžníka Margita Mižičová, narodená: 15.03.1961, bytom: Svidnícka 2096/18, 040 11
Košice - Pereš, SR (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR platí, že: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí.“
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca
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K014650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milhosť 73, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/380/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/380/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka,
šetrenia správcu, ako aj vyhlásenia dlžníka zo dňa 24.02.2021, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 ZKR, a preto správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Silvia Horváthová, nar. 04.10.1975, bytom:
Milhosť 73, 044 58 Seňa, zrušuje.

V Košiciach, 23.03.2021
JUDr. Soňa Géciová, správca

K014651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčo Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 342 / 13, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/302/2020 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/302/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Gabčo Štefan, nar. 27.10.1985, bytom Topoľová 342/13, 052 01 Spišské
Tomášovce, oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty a to
·
Por. č.
P–8
P–9
P – 10
P – 11

Pohľadávku veriteľa Slovenská konsolidačná a.s. , IČO : 357 76 005, prihlásenú 18.03.2021
VERITEĽ
Slovenská konsolidačná a.s.
Slovenská konsolidačná a.s.
Slovenská konsolidačná a.s.
Slovenská konsolidačná a.s.

Dátum doručenia
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021

Podaná v lehote
NIE
NIE
NIE
NIE

Spolu v EUR
2,66 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
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K014652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Benedikty
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kobeliarovo 30, 043 23 Kobeliarovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1974
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/342/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/342/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Roland Benedikty, nar. 08.05.1974, trvale
bytom Kobeliarovo 30, 043 23 Kobeliarovo (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden
majetok. Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 23.03.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K014653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kontrošová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 698/52, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/314/2020 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/314/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Viera Dobrovolská, sídlo kancelárie: J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce, správkyňa konkurznej
podstaty dlžníka: Magdaléna Kontrošová, narod.11.5.1945, bytom Banícka 698/52, 056 01 Gelnica, v
konkurznom konani vedenom pred Okresným súdom Košice I. sp.zn. 30OdK/314/2020, týmto vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 167n ods.1,
§ 167p ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej ZKR/ verejné ponukové
konanie na speňaženie nehnuteľného majetku menšej hodnoty vo vlastníctve dlžníka:
1.kolo
Predmet ponukového konania:
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Súpisová zložka majetku č.1:
Nehnuteľnosť: v katastrálnom území Gelnica, obec Gelnica, okres Gelnica, zapísaná na LV č.3426 Okresného
úradu Gelnica, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcela č. 1038 o výmere 531 m2, druhzáhrada, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Poznámka: pozemok susedí na jednej strane s miestnym cintorínom.
Hodnota 2460,00 eur.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania:

Lehota na predkladanie ponúk:
Najneskôr 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Vyhlásenie
ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV MS SR.. Na ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Spôsob uplatnenia ponuky:

1.Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, s označením predmetu záujmu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.

2.Záujemca o kúpu uvedie na ponuke svoje identifikačné údaje: v prípade fyzických osôb meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, č.občianskeho preukazu, prip.výpis zo živnostenského registra a právnické osoby
uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude
z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený.
3.Spolu s ponukou je záujemca povinný doručiť do kancelárie správcu aj potvrdenie o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu
v prípade neúspešnej ponuky. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na konkurzný účet správcu je potrebné
uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu FO alebo obchodné meno PO a spisovú značku
konkurzného konania: 30OdK/314/2020 t.j. vo výške 100% hodnoty pozemku.
4.Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a/musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
b/musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
c/musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
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d/musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 30 % ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel.
e/Najnižšia suma cenovej ponuky v 1.kole ponukového konania je minimálne 100 % zo súpisovej hodnoty
majetku v sume 2460,00 eur.:
f/Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedeného v SLSP a.s. č.ú. IBAN: SK24
0900 0000 0051 7154 8460 zálohu na celú ponúknutú sumu v celom rozsahu a variabilný symbol
303142020.

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno PO.

Vyhodnotenie ponúk
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky. Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízku ponuku.

Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Záujemca je pritom oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na
rovnaký predmet ponukového konania. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods.2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.

Náklady spojené s prevodom znáša nadobúdateľ.

Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do 14 pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu. V lehote 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k. 30OdK/314/2020 – ZÁVAZNÁ PONUKA-NEOTVARAŤ“ alebo do elektronickej
schránky.
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Telef.kontakt pre prípadné dotazy je 0905 854413 alebo email: dobrovolska@gecom.sk

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty:
JUDr.Viera Dobrovolská, Jána Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K014654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Alexander Péli, nar. 09.10.1956, Alexander Péli
KUK & FUK, s miestm podnikania Bukovecká
230/12, 04420 Malá Ida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 601 / 4, 044 71 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 697 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/33/2020 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/33/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca v súlade s ustanovením § 167j s primeraným použitím § 76 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
vyhotovený súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad
Košice, so sídlom: Železničná 1, Košice, IČO: 424995000018, s prihláseným zabezpečovacím záložným
právom v prvom poradí na základe Rozhodnutia Daňového úradu Košice o zriadení záložného práva č.
9800503/5/4546466/2014/Juh zo dňa 08.10.2014 a č. 101857208/2018 zo dňa 20.09.2018, zapísané na LV č.
2078, okres Komárno, obec Búč, k.ú. Búč pod Z 6249/14 a Z 5577/18:
Zabezpečené pohľadávky spolu: 44 179,19 eur
Poradie: prvé
Poradové
číslo Popis a výmera
Parcelné
súpisovej zložky
číslo
1.

Zastavaná plocha a 181
nádvorie – výmera 96
m2
Ďalšie zabezpečovacie práva: -

LV / k.ú.

Parcela
registra

2078, k.ú. Búč, obec E
Búč, okres Komárno

Spoluvlastnícky
podiel
2/6

Súpisová
hodnota
majetku
640 eur

Dôvod
zapísania
majetku
spoluvlastníctvo
dlžníka

V Košiciach, dňa 19.03.2021
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K014655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudová Anikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okolie 568/23, 053 61 Spišské Vlachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
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Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/382/2020 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/382/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Text:
Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 16.06.2019, sp. zn.: 31OdK/382/2020 ustanovený do
funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Dudová Anikó , nar. 07.08.1971, bytom: Okolie 568/23,
053 61 Spišské Vlachy (ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Dudová Anikó , nar. 07.08.1971, bytom: Okolie 568/23 ,053 61
Spišské Vlachy končí.

V Košiciach, dňa 23.03.2021
Ing. Jana Kollárová

K014656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajčan Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 754 / 19, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/45/2021 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/45/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
Typ
súpisovej
Byt
zložky:
Parc. Popis
Súp.
LV č.
číslo
bytu
č.
3-izbový
2409
754 11492
byt

Obec, Okres, Štát, Ulica, Orientačné č. vchodu, Č. bytu, Č. poschodia, Názov Podiel
k. ú., Podiel na spol. častiach/zariadeniach/prísluš./pozemku
dlžníka
Košice-Dargovských hrdinov, Košice III, SR, Postupimská, vchod č. 19, byt č. 13,
1/2
7.posch., k. ú. Furča, 312/10000

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hodnota
v EUR
60.000,-
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Typ súpisovej zložky:
Parcelové
Druh pozemku
číslo
Zastavaná
plocha
C-KN 2409
nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2021

Pozemky
Výmera v m2 LV č.* Štát, obec, katastrálne územie
a
355

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

11492

SR, Košice-Dargovských hrdinov,
Furča

k.ú.

Spoluvl. podiel

Hodnota
v EUR

312/10000

200,-

23.03.2021
§ 167h ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

JUDr. Erika Šimová, správca

K014657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágvölgyi Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká ulica 98 / 17, 076 01 Zemplínske Hradište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/356/2020 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/356/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31OdK/356/2020-20 zo dňa 24.11.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 230/2020 dňa 30.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok navrhovateľa –
dlžníka Martina Vágvölgyiho, narodeného 17.1.1986, trvalo bytom Bodrocká ulica 98/17, 076 01 Zemplínske
Hradište a zároveň do funkcie správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie
Mlynárska 15, 040 01 Košice – Juh. Uznesenie o vyhlásení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 1.12.2020.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložil konkurznému súdu dve
podrobné správu o priebehu konkurzu a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyjadrenia úpadcu zo dňa 16.3.2021, ako aj ďalších šetrení som nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo
možné zapísať do konkurznej podstaty úpadcu okrem v Obchodnom vestníku číslo 234/2020 zverejneného
súpisu všeobecnej podstaty, a to jednej súpisovej zložky, predstavujúcej preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu vo výške 500,-€,
ktorý bol zložený konkurznému súdu.
Vzhľadom k tomu, že som po preskúmaní pomerov úpadcu a šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR) nezistil žiaden iný majetok úpadcu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ustanovení § 167t ZKR týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa skončí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

K014658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Mihaľo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laškovce 45, 072 01 Laškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1974
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: 26.03.2021

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/380/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/380/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka,
šetrenia správcu, ako aj vyhlásenia dlžníka zo dňa 01.03.2021, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností po tom, čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Milan Mihaľo, nar. 05.04.1974, bytom:
Laškovce 45, 072 01 Laškovce, zrušuje.

V Košiciach, dňa 23.03.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca

K014659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihaľo Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laškovce 90, 072 01 Laškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/316/2020 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/316/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31OdK/316/2020-21 zo dňa 21.10.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 207/2020 dňa 27.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok navrhovateľa – dlžníka
Dávida Mihaľo, narodeného 30.5.1997, trvalo bytom 072 01 Laškovce 90 a zároveň do funkcie správcu podstaty
bol ustanovený JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2020.
V základnej prihlasovacej lehote a ani v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu, ktorá s poukazom na
ustanovenia § 8 zákona číslo 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej choroby COVID-19 a v justícii v platnom znení od 19.1.2021 do 28.2.2021 neplynula, si v tomto
konaní u správcu konkurznej podstaty neprihlásil pohľadávku žiadny veriteľ.
Vzhľadom k zisteniu správcu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 2 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K014660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pokuta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 1579 / 73, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/84/2020 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/84/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
Celková výška nezabezpečených pohľadávok:
583,21 €
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
10.03.2020

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K014661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gríger Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uralská 8, 040 12 Košice-Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/381/2020 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/381/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/381/2020 zo dňa 15. decembra 2020 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Jozef Gríger, nar. 23. apríla 1975, bytom Uralská 8, 040 12 Košice (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 21. decembra 2020 v čiastke OV č.
245/2020.
Týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa končí
konkurz.
JUDr. Milan Okajček, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K014662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csájiová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 353, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1958
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/55/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/55/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca dlžníka Eva Csájiová,
narodená: 06.06.1958, bytom: Veľká Ida 353, 044 55 Veľká Ida, oznamuje veriteľom, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Murgašova 3, 040 01 Košice v pracovných dňoch
pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese
areko.group@gmail.com.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka

K014663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csájiová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 353, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1958
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/55/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/55/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca dlžníka .Eva Csájiová,
narodená: 06.06.1958, bytom: Veľká Ida 353, 044 55 Veľká Ida, týmto v súlade s § 32 ods. 7písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý
možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky. Číslo účtu – IBAN SK51 8330 0000 0021 0184 9010 a
je vedený vo Fio banke, a.s.. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka

K014664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Mlyne 1 / 0, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 607 410
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
Kuzmányho 29, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2020 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2020

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

Deň vydania: 26.03.2021

Súpis všeobecnej podstaty

Obchodná spoločnosť TETRA INSOLVENCY, k. s., so sídlom – adresou kancelárie: Kuzmányho 29, 040 01
Košice, IČO: 47372176, zn. správcu: S1661, správca úpadcu: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o., so sídlom:
Pri Mlyne 1, 071 01 Michalovce, IČO: 36 607 410, v súlade s ustanoveniami § 76 ods. 2 tretia veta zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej v texte aj ako „ZKR“) týmto v predmetnej konkurznej veci zverejňuje súpis majetku všeobecnej
podstaty.

Súpisová zložka majetku: Pohľadávky
č.
Celková
súpis.
suma
zložky

Právny dôvod
pohľadávky

vzniku Číslo
faktúry

1.

214.801,24 Zmluva o dielo č. 1/2015
19040201
€
zo dňa 10.12.2015

2.

6.246,31 €

3.

4.

5.

6.

7.

Deň
zapísania Dôvod zapísania
majetku
do majetku
do
podstaty
súpisu

Dlžník

AGRO Porúbka s.r.o., sídlom Brezová
31, 071 01 Michalovce, IČO : 36 574 23.03.2021
058
PEMAGRO, s.r.o., sídlom Pri Mlyne 1,
23.03.2021
071 01 Michalovce, IČO : 46 970 266

Kúpna zmluva na dodávku
15022001
hnojív (uzatvorená ústne)
Zmluva
o
postúpení
- - - - - - - - - - PEMAGRO, s.r.o., sídlom Pri Mlyne 1,
8.808,80 € pohľadávky
23.03.2021
071 01 Michalovce, IČO : 46 970 266
21003737/01/14
Mgr. Martin Bulík – SHR, miestom
Kúpna zmluva na dodávku
4.079,27 €
150052906 podnikania Komenského 20, 071 01 23.03.2021
hnojív (uzatvorená ústne)
Michalovce, IČO : 10 715 291
Mgr. Martin Bulík – SHR, miestom
Kúpna zmluva na dodávku
4.613,40 €
15060103
podnikania Komenského 20, 071 01 23.03.2021
hnojív (uzatvorená ústne)
Michalovce, IČO : 10 715 291
Mgr. Martin Bulík – SHR, miestom
Kúpna zmluva na dodávku
6,79 €
15061901
podnikania Komenského 20, 071 01 23.03.2021
hnojív (uzatvorená ústne)
Michalovce, IČO : 10 715 291
Zmluva
o
postúpení
Mgr. Martin Bulík – SHR, miestom
---------11.694,30 € pohľadávky
podnikania Komenského 20, 071 01 23.03.2021
21003778/01/14
Michalovce, IČO : 10 715 291

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

§ 67 ods.1 a) ZKR

§ 67 ods.1 a) ZKR

§ 67 ods.1 a) ZKR

§ 67 ods.1 a) ZKR

Súpisová zložka majetku: Iné majetkové hodnoty
č.
Odhadovaná
súpis. Popis
Zápis v registri
hodnota
zložky
100-ný podiel v obchodnej spoločnosti Obchodný
register
8.
PEMAGRO, s.r.o. sídlom Pri Mlyne 1, 071 Okresného Košice I, oddiel 10,- €
01 Michalovce, IČO : 46 970 266
Sro, vložka č. 31343/V

Deň
zapísania Dôvod zapísania
majetku
do majetku
do
podstaty
súpisu
23.03.2021

§ 67 ods.1 a) ZKR

Za správcu:

Mgr. Štefan Rybovič
komplemenár
TETRA INSOLVENCY, k.s.

K014665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wirecard Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 489 236
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 26.03.2021

Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/10/2020 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/10/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Ing. Milan Šinger, Krosnianska 786/45, 040 22, Košice – mestská časť Dargovských hrdinov
Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
5 274,86 €
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
08.03.2021

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K014666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Obermann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húskova 1284 / 15, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/129/2018 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/129/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
Celková výška nezabezpečených pohľadávok:
14 000,60 €
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
15.03.2020

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca
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K014667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Prevužňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Užhorodská 1036/9, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/55/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/55/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) o návrhu na vyhlásenie konkurzu Uznesením zo dňa 19.03.2018
sp.zn.: 30OdK/55/2018 (ďalej len „ Uznesenie“ ) prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurzu na majetok
dlžníka : Jozef Prevužňák, nar.: 19.04.1950, bytom: Užhorodská 1036/9, 04011 Košice (ďalej len „ Dlžník “) a
štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje správcu podstaty JUDr. Ivetu Petejovú, so sídlom Hlavná 20, 040 01
Košice (ďalej len “Správca podstaty”). Uznesenie bolo dňa 11.05.2018 zverejnené na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 90/2018, K031633.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K014668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišš Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 148 / 25, 055 01 Margecany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/352/2020 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/352/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/352/2020 zo dňa 24. novembra 2020 som bola ustanovená
za správcu majetku dlžníka: Anton Kišš, nar. 23.05.1980, bytom Školská 148/25, 055 01 Margecany (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 230/2020 dňa 30.11.2020.
V zmysle ust. § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. oznamujem účastníkom konkuzného konania nasledovné: do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu JUDr. Lenky Hričindovej na adrese Floriánska 19,
040 01 Košice, 3. poschodie, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 16:00 hod..
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Ž̌iadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi
telefonicky na telefónnomčísle 0940 602 778, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom
elektronickej pošty na e - mailovú adresu: lenka@hricindova.sk.
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K014669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišš Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 148 / 25, 055 01 Margecany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/352/2020 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/352/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/352/2020 zo dňa 24. novembra 2020 som bola ustanovená
za správcu majetku dlžníka: Anton Kišš, nar. 23.05.1980, bytom Školská 148/25, 055 01 Margecany (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 230/2020 dňa 30.11.2020.
V súlade s ust. § 167j v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty:
Popis súpisovej zložky č. 1: Iná majetková hodnota - peňažné prostriedky v sume 500 eur (peňažné prostriedky
predstavujúce preddavok na odmenu a úhradu nákladov ustanoveného správcu, ktoré sa v súčasnosti
nachádzajú na bankovom účte Okresného súdu Košice I)
Verejný register: nie je evidované vo verejnom registri
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu (§167h ods. 1 ZKR) Dátum
zápisu do súpisu: 16.01.2021
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K014670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišš Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 148 / 25, 055 01 Margecany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/352/2020 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/352/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/352/2020 zo dňa 24. novembra 2020 som bola ustanovená
za správcu majetku dlžníka: Anton Kišš, nar. 23.05.1980, bytom Školská 148/25, 055 01 Margecany (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 230/2020 dňa 30.11.2020.
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V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK79 1100 0000 0029 3719 2741
vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Lenka Hričindová, správca
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