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K014671
Spisová značka: 2K/86/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Adriana Durajová, nar. 04.
07. 1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jana Živická, so
sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 86/2016 - 405 zo dňa 23. 02. 2021
povolil vstup nového veriteľa - EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724
803 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Československá obchodná banka, a.s., so sídlom
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 03. 2021
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014672
Spisová značka: 5OdK/55/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Pažout, nar. 12.05.1987, trvale bytom
974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Pažout, s miestom podnikania: Jelšová
4888/16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46512675, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Tomáš Pažout, nar. 12.05.1987, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Pažout, s miestom podnikania: Jelšová 4888/16, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46512675 .
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J. A. Komenského 18B, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1801.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
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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určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
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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neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K014673
Spisová značka: 4OdK/50/2021

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Mahdalíková, nar. 12.04.1968, trvale
bytom 105 Hronská Dúbrava, 966 11 Hronská Dúbrava, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, ,
965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Zuzana Mahdalíková, nar. 12.04.1968, trvale bytom 105 Hronská
Dúbrava, 966 11 Hronská Dúbrava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1295.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie,
lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa
považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
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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vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
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

5

Obchodný vestník 60/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.03.2021

v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014674
Spisová značka: 4OdK/54/2021
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Zöld, nar. 10.06.1974, trvale bytom
Šalgotarjánska 4011/3, 974 04 Banská Bystrica, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Roman Zöld, nar. 10.06.1974, trvale bytom Šalgotarjánska 4011/3, 974
04 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1171.

Ustanovuje správcu: Ing. Peter Medveď, so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica,

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014675
Spisová značka: 4OdK/55/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Maroš Mesík, nar. 11.04.1973, trvale bytom
Mlynská ulica 308/5, 976 11 Selce, podnikajúci pod obchodným menom: Maroš Mesík, Mlynská ulica 308/5, 976 11
Selce, IČO: 33900710, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Maroš Mesík, nar. 11.04.1973, trvale bytom Mlynská ulica 308/5, 976 11
Selce, podnikajúci pod obchodným menom: Maroš Mesík, Mlynská ulica 308/5, 976 11 Selce, IČO: 33900710.
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Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1782.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
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a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014676
Spisová značka: 4OdK/56/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Radič, nar. 14.10.1986, trvale bytom
Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 Banská Bystrica, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Jozef Radič, nar. 14.10.1986, trvale bytom Cementárenská cesta
4637/1, 974 01 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1612.

Ustanovuje správcu: Mgr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.:

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K014677
Spisová značka: 2K/29/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Rastislav Kolesár, nar.
15. 07. 1976, bytom 960 01 Zvolen, Strážska cesta 1367/27, správcom konkurznej podstaty ktorého je SKP, k. s., so
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Ing. Rastislav Kolesár, nar. 15. 07. 1976, bytom 960 01 Zvolen, Strážska
cesta 1367/27 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014678
Spisová značka: 2K/10/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Bc. Dominik Frčka, nar. 08.
11. 1987, bytom 990 01 Veľký Krtíš, P. O. Hviezdoslava 819/35, správcom konkurznej podstaty ktorého je insolva,
k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Bc. Dominik Frčka, nar. 08. 11. 1987, bytom 990 01 Veľký Krtíš, P. O.
Hviezdoslava 819/35 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:

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

15

Obchodný vestník 60/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.03.2021

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014679
Spisová značka: 2K/73/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Mokroš, nar. 05. 02.
1972, bytom 976 62 Brusno, Lúka 682/39, správcom konkurznej podstaty ktorého je SKP, k. s., so sídlom kancelárie
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, o návrhu správcu o vydanie súhlasu s vylúčením majetku takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi konkurznej podstaty súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu:
Číslo súpisovej zložky 31. a 32. - záhrada, číslo parc. 63/1 o výmere 115 m2, spoluvlastnícky podiel 1/3 a číslo
parc. 63/2 o výmere 271 m2, spoluvlastnícky podiel 1/3, vedenej na LV číslo 1898 v kat. úz. Brusno v súpisovej
hodnote 44,- Eur,
Číslo súpisovej zložky 139. a 140. - trvalý trávnatý porast, číslo parc. 1001/2 o výmere 556 m2, spoluvlastnícky
podiel 212/100000 a číslo parc. 1202/2 o výmere 883 m2, spoluvlastnícky podiel 212/100000, vedených na LV číslo
109 v kat. úz. Brusno v súpisovej hodnote 4,- Eur
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014680
Spisová značka: 2K/33/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
05. 1979, bytom 023 31 Rudina 231, takto
rozhodol

Miroslav Šuraba, nar. 09.

O d v o l á v a Ing. Janku Dobrockú, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Rádayho 8 z funkcie správcu konkurznej
podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014681
Spisová značka: 2K/41/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Vladislav Dratva - ZPaR, s
miestom podnikania 976 67 Závadka nad Hronom, Paseka 626/5, IČO: 10 989 676, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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O d v o l á v a Ing. Jozefa Oravca, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica z funkcie
správcu konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014682
Spisová značka: 26K/13/2020
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: COLMONT, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto (do 09.06.2020 so sídlom Okružná 203/16, 076 64
Zemplínska Teplica), v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Matúš Kanis, bytom Brnianska 27, 811 04 Bratislava mestská časť Staré Mesto, uznesením zo dňa 01.02.2021, sp. zn. 26K/13/2020-123 zastavil konkurzné konanie voči
dlžníkovi pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
Okresný súd Košice I, dňa 23.03.2021.

JUDr. Mária Hiščáková
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2021
JUDr. Mária Hiščáková, vyšší súdny úradník
K014683
Spisová značka: 26K/17/2020

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Firati, s. r. o. v likvidácii, so sídlom: Ipeľská 14, 040 11
Košice, IČO: 47 352 345, v mene ktorého koná likvidátor: Marek Tomko, bytom Ipeľská 14, 040 11 Košice - mestská
časť Západ, zast.: JUDr. Michael Medviď, advokát so sídlom Wurmova 1131/4, 040 23 Košice - mestská časť
Sídlisko KVP, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Firati, s. r. o. v likvidácii, so sídlom: Ipeľská 14,
040 11 Košice, IČO: 47 352 345, pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I,
a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
Podľa ust. § 363 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).
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 23.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K014684
Spisová značka: 26K/16/2020

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, 041
90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: CAPEX s.r.o., so sídlom: Popradská 56/B, 040 11 Košice, IČO: 44 183
143, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: CAPEX s.r.o., so sídlom: Popradská 56/B, 040 11
Košice, IČO: 44 183 143.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3,
040 01 Košice, značka správcu: S832 za správcu podstaty
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a o splnení
povinnosti uloženej správcovi vo výroku V. tohto uznesenia; a zároveň v tejto lehote doručiť na tunajší súd jeden
rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených
pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
Ukladá správcovi povinnosť pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty bezodkladne individuálne
informovať o vyhlásení konkurzu známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko
alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní; a to individuálnym zaslaním štandardného formulára, ktorý je
uverejnený na Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“, každému
známemu zahraničnému veriteľovi zvlášť.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník, a to do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) naOkresnom súde Košice I,
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 ZKR).
Proti II. výroku tohto uznesenia o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré
možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5
nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky
do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo napomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miestopodnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomneoznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K014685
Spisová značka: 26K/13/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: COLMONT, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom: Ďumbierska 3F,
831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto (do 09.06.2020 so sídlom Okružná 203/16, 076 64 Zemplínska Teplica)
, IČO: 46 093 681, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Matúš Kanis, bytom Brnianska 27, 811 04 Bratislava mestská časť Staré Mesto, korešpondenčná adresa: Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, o priznaní odmeny a
výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I.

P r i z n á v a predbežnému správcovi: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Garbiarska 5, 040 01 Košice, značka správcu: S1767, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR.
II.
Patrícia Kollerová, nar.: 30.05.1981, bytom Roľníckeho Povstanie 1, 075 01 Trebišov, vykonávajúca
funkciu konateľa dlžníka od 29.03.2011 je p o v i n n á zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov predbežného správcu vo
výške 1.500,- EUR k rukám predbežného správcu: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Garbiarska
5, 040 01 Košice, značka správcu: S1767, na č. ú.: SK0911110000001316097018, do 3 dní odo dňa právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 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.

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K014686
Spisová značka: 30K/10/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ANCIJÁŠA s. r. o. v likvidácii, Hodkovce
56, 044 21 Hodkovce,IČO: 47 411 287, zast.: Jana Balčiková - likvidátor, Hodkovce, 044 21 Hodkovce , o návrhu
správcu podstaty: TETRA INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1661 , na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: TETRA INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1661 , paušálnu odmenu vo výške 1418,34 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014687
Spisová značka: 31K/3/2019
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Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Senoza s.r.o., so sídlom: Na hore
1726/2, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 48 331 350, o odvolaní správcu podstaty z funkcie,
takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu podstaty: JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62,
052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 23.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K014688
Spisová značka: 31K/26/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Tóth, narodený: 16.08.1988, bytom:
Ruskov 95, 044 19 Ruskov, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., so sídlom kancelárie: Mlynská
27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762 na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
I.
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Peter Tóth, narodený: 16.08.1988, bytom: Ruskov 95, 044 19
Ruskov pre nedostatok majetku.
II.
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S762 odmenu z výťažku vo výške 494,- EUR.
III.
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S762 náhradu preukázaných výdavkov vo výške 1.273,30 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca 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 Okresný súd Košice I, v prípade listinnej podoby v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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 23.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K014689
Spisová značka: 30K/21/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROSO TRADE, s.r.o., Pražská 4, 040 11
Košice, IČO: 44 720 149 , o návrhu správcu podstaty: TETRA INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie
Kuzmányho 29, 040 01 Košice, zn. správcu: S1661 , na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
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P r i z n á v a správcovi podstaty: TETRA INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1661 , paušálnu odmenu vo výške 958,35 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014690
Spisová značka: 30K/12/2020
Spisová značka : 30K/12/2020

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)
499 500

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42

proti odporcovi (žalovanému)

LILONG s. r. o., Kurská 885/21, 040 22 Košice, IČO: 44 734 298

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 29.03.2021 o 10:00 hod. na
Okresnom súde Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18B,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Pavel Varga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 23.03.2021

Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka
Okresný súd Košice I dňa 23.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014691
Spisová značka: 30K/12/2020
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: LILONG s. r. o., Kurská 885/21, 040 22 Košice, IČO: 44 734 298, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2,
040 12 Košice, zn. správcu: S1015.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 23.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014692
Spisová značka: 31K/16/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná
1, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: CAMION, s.r.o., so sídlom: Učňovská 6, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, IČO:
36 580 368 o návrhu predbežného správcu na predĺženie lehoty, takto
rozhodol
P r e d l ž u j e lehotu na podanie záverečnej správy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15
kalendárnych dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K014693
Spisová značka: 31OdK/187/2018
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Janka Krajčíková, nar. 5.6.1951,
bytom Stummerova 1740/48, 955 01 Topoľčany, podnikajúci pod obchodným menom Janka Krajčíková, s miestom
podnikania Stummerova 1740/48, 955 01 Topoľčany, IČO: 33 677 298, ktorého správcom je : LexCreditor k. s., so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom kancelárie Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice, o návrhu správcu na zaslanie výzvy dlžníkovi na poskytnutie
súčinnosti správcovi, takto
rozhodol
I.
Súd v y z ý v a dlžníka : Janka Krajčíková, nar. 5.6.1951, bytom Stummerova 1740/48, 955 01
Topoľčany, podnikajúci pod obchodným menom Janka Krajčíková, s miestom podnikania Stummerova 1740/48, 955
01 Topoľčany, IČO: 33 677 298, aby v lehote do siedmich dní od doručenia tejto výzvy poskytol správcovi úpadcu:
LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice, súčinnosť požadovanú správcom vo
výzve zo dňa 19.06.2018, ktorá bola dlžníkovi doručená dňa 04.07.2018,
II.
Súd p o u č u j e dlžníka : Janka Krajčíková, nar. 5.6.1951, bytom Stummerova 1740/48, 955 01
Topoľčany, podnikajúci pod obchodným menom Janka Krajčíková, s miestom podnikania Stummerova 1740/48, 955
01 Topoľčany, IČO: 33 677 298, že ak neposkytne správcovi požadovanú súčinnosť, súd môže na návrh správcu
nariadiť jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie a môže mu uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do
výšky 165 000,- eur ( slovom jednostošesťdesiatpäťtisíc eur ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.3.2021
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K014694
Spisová značka: 28K/1/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: EXACT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Jána
Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, IČO: 36 687 596, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: AAH PLASTICS s.r.o. so
sídlom Dolné Hony 435/21, 949 01 Nitra, IČO: 48 004 723, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie na dlžníka: AAH PLASTICS s.r.o. so sídlom Dolné Hony 435/21, 949 01 Nitra, IČO:
48 004 723.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.3.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K014695
Spisová značka: 29K/4/2020
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : ALFA BUILD s.r.o., IČO: 47 471 999, so
sídlom: Andovská 3147/92, 949 02 Nové Zámky, ktorého správcom je: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom
kancelárie: Radlinského 5, 949 01 Nitra, o výmene správcu, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nitra.
II.
U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

správcu predložiť

III.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02
Bratislava, značka správcu S1172.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 22.3.2021
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K014696
Spisová značka: 29K/2/2020
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu úpadcu : RIVA HOLZ, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 033 171, so sídlom
956 13 Koniarovce 270, ktorého správcom je: Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra,
o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 197/2020 dňa 13.10.2020:
formou predaja pohľadávok úpadcu ako súboru majetku spôsobom upraveným v rámci ust. § 92 ods. 1
písm. a) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoKR),
a to v rámci verejnej obchodnej súťaže. Súpisová hodnota jednotlivých zložiek majetku spolu bude predstavovať
hodnotu najnižšieho podania v jednotlivých kolách verejnej obchodnej súťaže. Pri aplikácii takéhoto postupu
speňažovania, bude zmluva o predaji majetku uzatvorená s osobou, ktorá v (i) prvom kole verejnej obchodnej súťaže
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, minimálne však vo výške 100% súpisovej hodnoty, v (ii) druhom kole by bola zmluva
o predaji súboru majetku uzatvorená s osobou, ktorá v danom kole verejnej obchodnej súťaže ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu, minimálne však vo výške 75% súpisovej hodnoty, v (iii) treťom kole verejnej obchodnej súťaže by bola
zmluva o predaji súboru majetku uzatvorená s osobou, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, minimálne však vo
výške 45% a v (iv) štvrtom kole verejnej obchodnej súťaže by bola zmluva o predaji súboru majetku uzatvorená s
osobou, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.3.2021
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K014697
Spisová značka: 1K/21/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MRCOMPANY s. r. o. v konkurze, so
sídlom Kukučínova 2041/2, 069 01 Snina, IČO: 44 992 467, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad, so sídlom
kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania úpadcu uznesením 1K/21/2013 zo dňa 17.2.2021
pripustil vstup: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484 v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 128,70 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
Okresný súd Prešov dňa 23.3.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K014698
Spisová značka: 38K/21/2020
Spisová značka: 38K/21/2020 - 130
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Trenčín v právnej veci
ECO PLANT SERVICE Ltd., so sídlom Aleksander Stamboliiski 24, 4101 Kuklen, IČO 204 876 128, Bulharská
republika
o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ALVEST MONT, s.r.o., so sídlom Skalka nad Váhom
II/54, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO 35 870 095
Vám o z n a m u j e,

že pojednávanie určené na deň

26.03.2021 o 09,30 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 121, I. posch.
je
z r u š e n é z dôvodu, že dňa 23.3.2021 bolo súdu doručené vyjadrenie dlžníka k návrhu navrhovateľa na
vyhlásenie konkurzu spolu s prílohami, ktoré je nevyhnutné doručiť navrhovateľovi na vyjadrenie sa k nemu, aby bol
zachovaný zákonný postup podľa § 167 ods. 3 CSP a spravodlivá ochrana strán sporu..
V Trenčíne dňa 23.03.2021

Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014699
Spisová značka: 38K/21/2020
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spisovú značku : 38K/21/2020-134
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

ECO PLANT SERVICE Ltd.
Aleksander Stambiliiski 24

4101 Kuklen, Bulharská republika
IČO 204 876 128
na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka
Skalaka nad Váhom II/57
913 31 Skalka nad Váhom
IČO 35 870 095

ALVEST MONT, s.r.o.

nariaďuje pojednávanie
na deň 14. mája 2021 o 09,30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V Trenčíne, dňa 23. marca 2021

Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014700
Spisová značka: 38K/21/2020
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 38K/21/2021 - 135
Vo veci
navrhovateľa

ECO PLANT SERVICE Ltd.
Aleksander Stambiliiski 24

4101 Kuklen, Bulharská republika
IČO 204 876 128
proti dlžníkovi
ALVEST MONT, s.r.o.
Skalaka nad Váhom II/57
913 31 Skalka nad Váhom
IČO 35 870 095
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 14.05.2021 o 09:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ASO plus s. r. o.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a to
veriteľ č. 1: MAGENTA d.o.o.
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
V Trenčíne dňa 23. marca 2021

Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014701
Spisová značka: 1OdK/58/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Marta Straková, nar. 21.07.1953, bytom
Školská 1006/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729, takto
rozhodol
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I.
Odvoláva z funkcie správcu JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729.
II.
Ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022
01 Čadca, IČO: 48 143 448, značka správcu: S 1767.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi súčinnosť a odovzdať mu
správcovský spis.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom
kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, IČO: 48 143 448, značka správcu: S 1767.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a následne vždy v lehote
15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu,
najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, a to prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje a podpis, spisová značka konania), uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Žilina dňa 16.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K014702
Spisová značka: 1OdK/292/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Anna Obdržáleková, nar. 09.01.1955,
bytom Za dráhou 476/17, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie
Timravy 23, 036 01 Martin, značka správcu: S1218, takto
rozhodol
I.
Odvoláva z funkcie správcu Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin,
značka správcu: S1218.
II.
Ustanovuje správcu: Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026
01 Dolný Kubín, IČO: 36 869 678, značka správcu: S1494.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi súčinnosť a odovzdať mu
správcovský spis.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 869 678, značka správcu: S1494.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a následne vždy v lehote
15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu,
najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, a to prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje a podpis, spisová značka konania), uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Žilina dňa 23.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K014703
Spisová značka: 1OdK/404/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Tomáš Křibský, nar. 23.01.1987, bytom
Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín - Veľký Bysterec, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom
kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, značka správcu: S1218, takto
rozhodol

I.
Odvoláva z funkcie správcu Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin,
značka správcu: S1218.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M, so sídlom kancelárie Uhoľná 592/2, 010 01
Žilina, značka správcu: S1832.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi súčinnosť a odovzdať mu
správcovský spis.
IV.

Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M, so sídlom
kancelárie Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, značka správcu: S1832.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a následne vždy v lehote
15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu,
najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, a to prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje a podpis, spisová značka konania), uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 23.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, 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

33

Obchodný vestník 60/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.03.2021

K014704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fialová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na pasekách 3084 / 14, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/459/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/459/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Štefan Dedák, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S1406, so sídlom kancelárie
Mostová 2, 81102 Bratislava, Slovensko ako konkurzný správca dlžníka: Zuzana Fialová, nar. 24. 09. 1988, trv.
byt. Na pasekách 3084/14, Bratislava, štátna občianka SR, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom
Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 – Michle, IČO: 64948242:

Poradové číslo veriteľa
1/1

Dátum prijatia prihlášky
29.01.2021

Veriteľ
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Prihlásená suma
50 010,31 EUR

prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
V Bratislave, dňa 22.03.2021
JUDr. Štefan Dedák, správca

K014705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MyFood Park s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 275 368
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/37/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/37/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu: MyFood Park s.r.o., so sídlom Digital Park II,
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 275 368 (ďalej len „Úpadca“) týmto
v súlade s ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zverejňuje aktualizovaný súpis
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 21/21 dňa 02.02.2021.
1. Hnuteľné veci
Por.
č.

Popis

Adresa umiestnenia
OC Centrál, Metodova 6, 821 08

Deň
zapísania

Dôvod zapísania

Súpisová
hodnota

§ 67 ods. 1 písm. a)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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22.

OC Centrál, Metodova 6,
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Reklamné polepy, banery
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Myčka na riad
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Konvertomat XV
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
SAI-ADETA vitrína
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Elektroištalačné práce
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Svietidlá
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Dočasná priečka
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
OC brána – mreža
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Stavebné úpravy
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Pokladňa RP 1
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Pokladňa RP 2
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Kávovar La Bohema
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Predajný pult s obložením
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Kuchynská linka
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Chladiaca vitrína CUBE II 1000
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Chladiaca vitrína CUBE II 1500
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Chladený predajný ostrov OSCAR T
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Prístenná chladiaca vitrína SMAR veľká 6ks
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Prístenná chladiaca vitrína SMAR malá
Bratislava
OC Centrál, Metodova 6,
Chladiace skrine UR 4ks
Bratislava
Sklad – Ivanka pri Dunaji
Váha DIGI- Etiketovacia váha

23.

Pokladňa RP1

24.

Pokladňa RP2

25.

Predajne regále a gondoly

26.

PC +tlačiareň

27.

MyFoodPark+ box

28.

Kávovar La Bohema

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

Váha DIGI - Etiketovacia váha

29.

Konvertomat RATIONAL

30.

Obslužné teplé pulty menu

31.

Kuchynská linka + myčka

32.

Sústava chladničiek

33.

Myčka QQI-52P

34.

MOCKUP - shop flag (vlajka)

35.

Reproduktor HEO

Sklad – Ivanka pri Dunaji
Sklad – Ivanka pri Dunaji
Sklad – Ivanka pri Dunaji
Sklad – Ivanka pri Dunaji
Sklad – Ivanka pri Dunaji
Sklad – Ivanka pri Dunaji
Sklad – Ivanka pri Dunaji
Sklad – Ivanka pri Dunaji
Sklad – Ivanka pri Dunaji
Sklad – Ivanka pri Dunaji
Sklad – Ivanka pri Dunaji
Sklad – Ivanka pri Dunaji
Sklad – Ivanka pri Dunaji

821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08
821 08

28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021

Deň vydania: 29.03.2021
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR

ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)

604,81 Eur
539,48 Eur
663,16 Eur
849,54 Eur
687,66 Eur
2 720,75 Eur
1 683,69 Eur
943,99 Eur
786,23 Eur
84 348,05 Eur
600,07 Eur
600,07 Eur
1 049,00 Eur
1 117,63 Eur
748,63 Eur
962,11 Eur
1 204,28 Eur
632,20 Eur
6 000,00 Eur
1 322,90 Eur
680,81 Eur
657,36 Eur
587,50 Eur
587,50 Eur
1 942,11 Eur
291,12 Eur
461,81 Eur
896,03 Eur
1 926,64 Eur
1 711,23 Eur
4 052,02 Eur
585,71 Eur
778,50 Eur
325,00 Eur
315,85 Eur

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

35

Obchodný vestník 60/2021

Sklad – Ivanka pri Dunaji

36.

Trezor

37.

Notebook Lenovo 2ks

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
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OC Centrál,
Bratislava
OC Centrál,
Tlačiareň 2ks
Bratislava
OC Centrál,
Logo MY FOOD + box
Bratislava
OC Centrál,
Reproduktor 3ks
Bratislava
OC Centrál,
Plechové regále
Bratislava
OC Centrál,
Telefón Huawei
Bratislava
OC Centrál,
Nárezový stroj
Bratislava
OC Centrál,
Trezor schránkový
Bratislava
OC Centrál,
Trezor číselný
Bratislava
OC Centrál,
Chladiaca skriňa UR600I
Bratislava
OC Centrál,
Chladiaca skriňa UR600I
Bratislava
OC Centrál,
Chladiaca skriňa UR200S
Bratislava
OC Centrál,
Výrobník ľadu Brema CB 349A
Bratislava
OC Centrál,
Sodobar SOFT STREAM NEW -LIMA 1/B
Bratislava
OC Centrál,
A16 Menu tabule - v drevenom ráme 2x
Bratislava
OC Centrál,
Stôl do zázemia mat LTD biela
Bratislava
Šatníkové skrinky, mat DTDL biela 8ks, OC Centrál,
vrátane lavice
Bratislava
Váha DIGI 782 BR 15kg - vrátane OC Centrál,
konfigurácie
Bratislava
OC Centrál,
Lenovo, OFFICE pre podnikatel'ov
Bratislava
Zásoby – potraviny bezprostredne ohrozené OC Centrál,
skazou
Bratislava
OC Centrál,
Obslužný teplý pult veľký
Bratislava
OC Centrál,
Obslužný teplý pult stredný
Bratislava
OC Centrál,
Obslužný teplý pult malý
Bratislava
OC Centrál,
Regál drevený na zeleninu 1ks
Bratislava
OC Centrál,
Ostrovný regál drevený 3ks
Bratislava
OC Centrál,
Gondola drevená 6 dielna 4ks
Bratislava
OC Centrál,
Gondola drevená 10 dielna 2 ks
Bratislava
OC Centrál,
Regál drevený 3 dielny A
Bratislava
OC Centrál,
Regál drevený 3 dielny B
Bratislava
OC Centrál,
Regál drevený 4 dielny A
Bratislava
OC Centrál,
Regál drevený 4 dielny B
Bratislava
Regál 10 miestny s ukladacím miestom na OC Centrál,
pečivo
Bratislava
OC Centrál,
Drevený stôl štvorcový 6ks
Bratislava
OC Centrál,
Drevený detský stôl 2ks

Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08

28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021

Deň vydania: 29.03.2021
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67

ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)

74,50 Eur
590,74 Eur
397,16 Eur
840,75 Eur
270,00 Eur
268,00 Eur
70,83 Eur
493,50 Eur
69,50 Eur
80,00 Eur
424,42 Eur
424,42 Eur
192,65 Eur
445,54 Eur
625,23 Eur
182,65 Eur
40,78 Eur
303,46 Eur
171,22 Eur
414,00 Eur
500,00 Eur
400,00 Eur
264,36 Eur
200,00 Eur
1 000,00 Eur
2 337,32 Eur
2 337,32 Eur
2 337,32 Eur
2 337,32 Eur
2 337,32 Eur
2 337,32 Eur
2 337,32 Eur
2 337,32 Eur
300,00 Eur
50,00 Eur
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
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Drevený detský stôl 2ks

Bratislava
OC Centrál,
Jedálenský drevený stôl štvorcový 26ks
Bratislava
OC Centrál,
Čalúnené kreslá farebné 12ks
Bratislava
OC Centrál,
Drevené stoličky 40ks
Bratislava
Dávkovač vysoký na vločky (a iné OC Centrál,
potraviny) 22ks
Bratislava
OC Centrál,
Dávkovač na múku (a iné potraviny)
Bratislava
OC Centrál,
Váha k pokladni
Bratislava
OC Centrál,
Mikrovlnná rúra
Bratislava
OC Centrál,
Vysávač zn. KERCHER
Bratislava
OC Centrál,
UPS 2ks
Bratislava
OC Centrál,
Mlynček na kávu ANFIM
Bratislava
OC Centrál,
Nerezový stôl s umývadlom
Bratislava
OC Centrál,
Biely hliníkový regál 5ks
Bratislava
OC Centrál,
Drevený regál
Bratislava
OC Centrál,
Monitor dotykový zn. EUROTOUCH 2ks
Bratislava
OC Centrál,
Pracovný stôl biely
Bratislava
OC Centrál,
Elektrický kotlík na polievku 2ks
Bratislava
OC Centrál,
Telefón LG dotykový
Bratislava
OC Centrál,
Drevený ostrovný pult
Bratislava
OC Centrál,
Kuchynský inventár
Bratislava
OC Centrál,
Tabuľa čierna v drevenom ráme 2ks
Bratislava
OC Centrál,
Vybavenie detského kútika
Bratislava
OC Centrál,
Pracovný stôl modrý 3ks
Bratislava
OC Centrál,
Kancelárska stolička šedá 3ks
Bratislava
OC Centrál,
Kancelárska stolička čierna
Bratislava
OC Centrál,
Rebrík 2ks
Bratislava

23.03.2021
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
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Metodova 6, 821 08
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Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
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Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
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Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08
Metodova 6, 821 08

23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021

Deň vydania: 29.03.2021
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR
§ 67
ZKR

50,00 Eur
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)
ods. 1 písm. a)

1 000,00 Eur
300,00 Eur
1 200,00 Eur
330,00 Eur
100,00 Eur
100,00 Eur
20,00 Eur
80,00 Eur
150,00 Eur
200,00 Eur
100,00 Eur
200,00 Eur
70,00 Eur
300,00 Eur
50,00 Eur
150,00 Eur
30,00 Eur
200,00 Eur
50,00 Eur
50,00 Eur
20,00 Eur
120,00 Eur
50,00 Eur
15,00 Eur
15,00 Eur

V Bratislave, dňa 24.03.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.

K014706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Dornay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tománkova 3460/5, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1975

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/140/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE!!!

Vyhlásenie ponukového konania
Správca dňom 5.4.2021 vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka (úpadcu).
Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je nasledujúci majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
162/2020 dňa 21.08.2020 pod č. K063791:
·

hnuteľná vec: mobilný telefón, značka: Akai, rok výroby: neznámy, stav opotrebovanosti: neznámy,
súpisová hodnota: 7,- €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Podmienky ponukového konania
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je doručenie ponuky na kúpu Predmetu speňaženia na adresu správcu
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca, Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, v zalepenej nepriehľadnej obálke
s nápisom „8OdK/140/2020 S 1319 – Ponukové konanie – Mobil – 1. kolo – NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na doručenie ponuky je 10 dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania. Ponuka musí byť doručená
najneskôr v posledný deň lehoty do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 14.4.2021 do 16:00 hod.
Ponuka musí obsahovať
·
·
·
·

Meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko alebo obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo, ak
bolo pridelené, záujemcu,
Výšku záujemcom ponúknutej kúpnej ceny za Predmet speňaženia,
Číslo účtu záujemcu v tvare IBAN,
Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania.

Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v plnej výške na účet
správcu č. SK84 1111 0000 0010 3433 2008. Záloha musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný
deň lehoty na doručenie ponuky. V poznámke k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno/názov.
V prípade, že sa záujemca stane víťazom ponukového konania a v lehote určenej správcom neuzatvorí kúpnu
zmluvu na Predmet speňaženia, zaväzuje sa správcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zálohy na
kúpnu cenu za Predmet speňaženia. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zálohy, ktorú správca v zmysle
uvedeného záujemcovi nevráti. Doručením ponuky správcovi záujemca vyjadruje s uvedeným súhlas a vyhlasuje,
že výšku zmluvnej pokuty považuje za primeranú.
Na ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky ponukového konania sa v ponukovom konaní neprihliada.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia alebo podmienok ponukového konania správca poskytne
e-mailom na adrese: spravca@akzahradnik.eu.

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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Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazovi ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
Správca vyhodnotí ponukové konania v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na doručovanie
ponúk. O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Po vyhodnotení ponukového konania správca vyzve víťaza ponukového konania, aby v správcom určenej lehote
nie kratšej ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy uzatvoril zmluvu na Predmet speňaženia, ktorej návrh zašle
správca záujemcovi spolu s výzvou.
Záujemcovi, ktorý sa nestal víťazom ponukového konania správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponukového konania vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.

Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do uzatvorenia kúpnej
zmluvy na Predmet speňaženia.

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K014707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Tkáčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seberíniho 3195/10, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/496/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/496/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167q ods. 3 v spojení s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoKR“) ponúka:
V 2. kole ponukového konania na predaj súbor majetku podliehajúci konkurzu, súpisová zložka por. číslo 1, iná
majetková hodnota, súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 246/2020 dňa 22.12.2020,
(číslo záznamu K091184):
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný obchodný podiel Úpadcu: Obchodný podiel
vo veľkosti 100 % v obchodnej spoločnosti Carshift SK s. r. o., Polianky 15, 841 01 Bratislava, IČO: 46 553 398,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 82552/B.

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 hodnota (aj mena): 500,00 EUR
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Podľa § 199 ods. 9 ZoKR sa
oznámenie považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
2. Spôsob predkladania ponuky: Každý záujemca môže podať len jednu ponuku. Ponuka musí obsahovať
označenie záujemcu, označenie majetku, výšku ponúkanej kúpnej ceny, podpis záujemcu a musí byť
doručená do kancelárie správcu v lehote. Odporúča sa, aby záujemca v ponuke uviedol kontaktné údaje
(e-mail, telefón). Záujemca doručí ponuku poštou/osobne v zalepenej obálke alebo elektronicky do
elektronickej schránky správcu č. E0006172420, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom,
s tým, že ponuka musí byť označená: „PONUKOVÉ KONANIE – MARCEL TKÁČIK – NEOTVÁRAŤ“.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk. Inkasné údaje pre zloženie
zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu:
· číslo bankového účtu správcu: SK45 1100 0000 0029 4506 6067, vedený v Tatra banka, a.s.
· VS: 20061976
· informácia pre príjemcu: označenie záujemcu
4. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná. Záujemca znáša všetky náklady spojené s prevodom
obchodného podielu.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky a právo zrušiť ponukové konanie.
7. Bližšie podrobnosti o ponukovom konaní a majetku budú záujemcom poskytnuté na tel. č. 02/50579561,
alebo e-mailom: polomsky@polomsky.sk.
JUDr. Ján Polomský, správca

K014708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3079/16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/118/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/118/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167q ods. 3 v spojení s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoKR“) ponúka:
V 2. kole ponukového konania na predaj súbor majetku podliehajúci konkurzu, súpisová zložka por. číslo 1, iná
majetková hodnota, súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 242/2020 dňa 16.12.2020,
(číslo záznamu K090016):
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný obchodný podiel Úpadcu: Obchodný podiel
vo veľkosti 100 % v obchodnej spoločnosti Produkcia a výroba, s. r. o., Piešťanská 5, 831 02 Bratislava, IČO:
44 928 882, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 60054/B.
Súpisová hodnota (aj mena): 500,00 EUR
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Podľa § 199 ods. 9 ZoKR sa
oznámenie považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2. Spôsob predkladania ponuky: Každý záujemca môže podať len jednu ponuku. Ponuka musí obsahovať
označenie záujemcu, označenie majetku, výšku ponúkanej kúpnej ceny, podpis záujemcu a musí byť
doručená do kancelárie správcu v lehote. Odporúča sa, aby záujemca v ponuke uviedol kontaktné údaje
(e-mail, telefón). Záujemca doručí ponuku poštou/osobne v zalepenej obálke alebo elektronicky do
elektronickej schránky správcu č. E0006172420, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom,
s tým, že ponuka musí byť označená: „PONUKOVÉ KONANIE – MONIKA FARKAŠOVÁ – NEOTVÁRAŤ“.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk. Inkasné údaje pre zloženie
zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu:
· číslo bankového účtu správcu: SK45 1100 0000 0029 4506 6067, vedený v Tatra banka, a.s.
· VS: 23031978
· informácia pre príjemcu: označenie záujemcu
4. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná. Záujemca znáša všetky náklady spojené s prevodom
obchodného podielu.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky a právo zrušiť ponukové konanie.
7. Bližšie podrobnosti o ponukovom konaní a majetku budú záujemcom poskytnuté na tel. č. 02/50579561,
alebo e-mailom: polomsky@polomsky.sk.
JUDr. Ján Polomský, správca

K014709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSSEL EXPORT- IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 092 580
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.03.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.
OV: 59/2017 zo dňa 24.03.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu RUSSEL EXPORT – IMPORT, s.r.o.,
so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78446/B (ďalej aj ako len „Úpadca“). Uznesením Okresného súdu Bratislava
I zo dňa 25.09.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV: 191/2017 zo dňa 06.10.2017, bola
naša spoločnosť Profesionálna správcovská kancelária, k. s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO:
46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len „Správca“), ustanovená do funkcie správcu
Úpadcu.
Dňa 09.03.2021 bolo v Obchodnom vestníku SR č. OV: 46/2021, značka podania: K011650 uverejnené
Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu.
Správca týmto uverejňuje opravu údaju a to konkrétne dátum druhej obhliadky, ktorá sa uskutoční
01.04.2021 o 09:30 hod, namiesto 02.04.2021 o 09:30 hod.

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Profesionálna správcovská kancelária, k.s.,
správca úpadcu RUSSEL EXPORT IMPORT, s.r.o.

K014710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Vaškovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava III - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/52/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/52/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE!!!

Vyhlásenie ponukového konania
Správca dňom 5.4.2021 vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka (úpadcu).
Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je nasledujúci majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
6/2021 dňa 12.01.2021 pod č. K001232:
·

hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: ŠKODA FABIA COMBI 6Y SEAQWX01FM5, rok výroby: 2003,
modrá farba, VIN: TMBJB16Y133726745, stav opotrebovanosti: podľa vyhlásenia úpadcu aktuálne
nepojazdné, súpisová hodnota: 450,- €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Podmienky ponukového konania
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je doručenie ponuky na kúpu Predmetu speňaženia na adresu správcu
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca, Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, v zalepenej nepriehľadnej obálke
s nápisom „33OdK/52/2020 S 1319 – Ponukové konanie – Auto – 1. kolo – NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na doručenie ponuky je 10 dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania. Ponuka musí byť doručená
najneskôr v posledný deň lehoty do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 14.4.2021 do 16:00 hod.
Ponuka musí obsahovať
·
·
·
·

Meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko alebo obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo, ak
bolo pridelené, záujemcu,
Výšku záujemcom ponúknutej kúpnej ceny za Predmet speňaženia,
Číslo účtu záujemcu v tvare IBAN,
Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania.

Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v plnej výške na účet
správcu č. SK84 1111 0000 0010 3433 2008. Záloha musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný
deň lehoty na doručenie ponuky. V poznámke k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno/názov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, že sa záujemca stane víťazom ponukového konania a v lehote určenej správcom neuzatvorí kúpnu
zmluvu na Predmet speňaženia, zaväzuje sa správcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zálohy na
kúpnu cenu za Predmet speňaženia. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zálohy, ktorú správca v zmysle
uvedeného záujemcovi nevráti. Doručením ponuky správcovi záujemca vyjadruje s uvedeným súhlas a vyhlasuje,
že výšku zmluvnej pokuty považuje za primeranú.
Na ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky ponukového konania sa v ponukovom konaní neprihliada.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia alebo podmienok ponukového konania správca poskytne
e-mailom na adrese: spravca@akzahradnik.eu.
Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazovi ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
Správca vyhodnotí ponukové konania v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na doručovanie
ponúk. O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Po vyhodnotení ponukového konania správca vyzve víťaza ponukového konania, aby v správcom určenej lehote
nie kratšej ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy uzatvoril zmluvu na Predmet speňaženia, ktorej návrh zašle
správca záujemcovi spolu s výzvou.
Záujemcovi, ktorý sa nestal víťazom ponukového konania správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponukového konania vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do uzatvorenia kúpnej
zmluvy na Predmet speňaženia.

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K014711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Oľga Kubicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bjőrnsonova 3044/2, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/99/2020 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/99/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k.: 8OdK/99/2020 zo dňa 23.3.2020 (zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 102/2020) bola JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava,
ustanovená za správcu dlžníka: Ing. Oľga Kubicová, nar. 12.03.1953, Björnsonova 3044/2, 811 05 Bratislava.
Správca s poukazom na ustanovenie § 167l ods. 5 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok v konaní
8OdK/99/2020 -S493 boli zapísané pohľadávky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, s celkovou prihlásenou sumou vo
výške 1354,79 EUR,

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K014712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintavská 3141/10, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/225/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/225/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca, IČO: 43 045 413, so sídlom Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, týmto ako
správca vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Róbert Daniel, nar. 14.08.1980, trvale
bytom Šintavská 3141/10, 851 05 Bratislava, vedenej Okresným súdom Bratislava I pod spis. zn.
32OdK/225/2020, v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Róbert Daniel, nar. 14.08.1980, trvale bytom Šintavská
3141/10, 851 05 Bratislava, z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Róbert Daniel, nar. 14.08.1980, trvale bytom Šintavská 3141/10, 851 05 Bratislava, zrušuje.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K014713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARSANN IT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Digital Park II, Einsteinova 23 / 0, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 821 987
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/8/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti MARSANN IT, s.r.o., so sídlom
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 43 821 987, konanie vedené na OS Bratislava I. pod sp.
zn.: 27K/8/2019, týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky uplatnené prihláškou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky/súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok doručenou/doručenými po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty (po 18.12.2020) nasledovného veriteľa /nasledovných veriteľov:
Veriteľ:
Sociálna poisťovňa
29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 30 807 484
Súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok s por. č. 2 zo dňa 24.03.2021 doručenou dňa 24.03.2021
uplatnené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 24.03.2021 pod č. 273-276, a to nasledovne:
č. p.
1
2
3
4

Prihlásená suma
Istina
9 948,40 €
1 365,20 €
50 919,60 €
3 039,00 €

Úroky
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Úroky z omeškania
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Poplatok z omeškania
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Náklady uplatnenia
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Celková suma
9 948,40 €
1 365,20 €
50 919,60 €
3 039,00 €

V Bratislave, 24.03.2021

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K014714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3077 / 12, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1979
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/130/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/130/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Martin Červenka, nar. 03.06.1979, bytom Holíčska 3077/12, 851 05 Bratislava (ďalej len „Dlžník“)
v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z.:
Druh

Výmera
v m2

Lesný pozemok 148296
Lesný pozemok 5901

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Kalameny

Kalameny

1643 2225

7/3960

262 €

Kalameny

Kalameny

1643 2339

7/3960

10 €
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Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

6033
13447
25311
5250
432
1634
852
36677
3170

Lesný pozemok 5757
Lesný pozemok 2453
Lesný pozemok 24007
Lesný pozemok 13159
Lesný pozemok 14218
Lesný pozemok 42470
Lesný pozemok 18720
Lesný pozemok 6755
Ostatná plocha 346
Lesný pozemok 317
Ostatná plocha 360
Lesný pozemok 645
Lesný pozemok 651
Ostatná plocha 569
Trvalý
porast

trávny

882

Lesný pozemok 359097
Lesný pozemok 7148
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

20949
2377
5905
2377
5905

Lesný pozemok 148296
Lesný pozemok 5901
Trvalý
porast
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882
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republika
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Slovenská
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Slovenská
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Slovenská
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Kalameny

Kalameny

1637 1930

12841/7815744

10 €

Kalameny

Kalameny

1637 1931

12841/7815744

22 €

Kalameny

Kalameny

1637 1932

12841/7815744

42 €

Kalameny

Kalameny

1637 1933

12841/7815744

9€

Kalameny

Kalameny

1637 1934

12841/7815744

1€

Kalameny

Kalameny

1637 1935

12841/7815744

3€

Kalameny

Kalameny

1637 1936

12841/7815744

1€

Kalameny

Kalameny

1637 1937

12841/7815744

60 €

Kalameny

Kalameny

1637 1941

12841/7815744

5€

Kalameny

Kalameny

1637 2227

12841/7815744

9€

Kalameny

Kalameny

1637 2228

12841/7815744

4€

Kalameny

Kalameny

1637 2229

12841/7815744

39 €

Kalameny

Kalameny

1637 2230

12841/7815744

22 €

Kalameny

Kalameny

1637 2231

12841/7815744

23 €

Kalameny

Kalameny

1637 2232

12841/7815744

70 €

Kalameny

Kalameny

1637 2233

12841/7815744

31 €

Kalameny

Kalameny

1637 2235

12841/7815744

11 €

Kalameny

Kalameny

1637 2346

12841/7815744

1€

Kalameny

Kalameny

1637 2347

12841/7815744

1€

Kalameny

Kalameny

1637 2348

12841/7815744

1€

Kalameny

Kalameny

1637 2349

12841/7815744

1€

Kalameny

Kalameny

1637 2350

12841/7815744

1€

Kalameny

Kalameny

1637 2351

12841/7815744

1€

Kalameny

Kalameny

1638 1328

12841/7815744

1€

Kalameny

Kalameny

1638 2220

12841/7815744

590 €

Kalameny

Kalameny

1638 2252

12841/7815744

12 €

Kalameny

Kalameny

2453 1929

7/492

298 €

Kalameny

Kalameny

1636 1176

12841/7815744

4€

Kalameny

Kalameny

1636 1184

12841/7815744

10 €

Kalameny

Kalameny

1636 1176

64205/23447232

7€

Kalameny

Kalameny

1636 1184

64205/23447232

16 €

Kalameny

Kalameny

1643 2225

7/3960

262 €

Kalameny

Kalameny

1643 2339

7/3960

10 €

Kalameny

Kalameny

1638 1328

64205/23447232

2€

Kalameny

Kalameny

1638 2220

64205/23447232

983 €
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Trvalý
porast
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13447
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1634
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3170
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Lesný pozemok 42470
Lesný pozemok 18720
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Ostatná plocha 569
Orná pôda

27

Orná pôda

27
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republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
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Kalameny

Kalameny

1638 2220

64205/23447232

983 €

Kalameny

Kalameny

1638 2252

64205/23447232

20 €

Kalameny

Kalameny

1637 1930

64205/23447232

17 €

Kalameny

Kalameny

1637 1931

64205/23447232

37 €

Kalameny

Kalameny

1637 1932

64205/23447232

69 €

Kalameny

Kalameny

1637 1933

64205/23447232

14 €

Kalameny

Kalameny

1637 1934

64205/23447232

1€

Kalameny

Kalameny

1637 1935

64205/23447232

4€

Kalameny

Kalameny

1637 1936

64205/23447232

2€

Kalameny

Kalameny

1637 1937

64205/23447232

100 €

Kalameny

Kalameny

1637 1941

64205/23447232

9€

Kalameny

Kalameny

1637 2227

64205/23447232

16 €

Kalameny

Kalameny

1637 2228

64205/23447232

7€

Kalameny

Kalameny

1637 2229

64205/23447232

66 €

Kalameny

Kalameny

1637 2230

64205/23447232

36 €

Kalameny

Kalameny

1637 2231

64205/23447232

39 €

Kalameny

Kalameny

1637 2232

64205/23447232

116 €

Kalameny

Kalameny

1637 2233

64205/23447232

51 €

Kalameny

Kalameny

1637 2235

64205/23447232

18 €

Kalameny

Kalameny

1637 2346

64205/23447232

1€

Kalameny

Kalameny

1637 2347

64205/23447232

1€

Kalameny

Kalameny

1637 2348

64205/23447232

1€

Kalameny

Kalameny

1637 2349

64205/23447232

2€

Kalameny

Kalameny

1637 2350

64205/23447232

2€

Kalameny

Kalameny

1637 2351

64205/23447232

2€

Liptovská Teplá

2127 812/3

12841/7815744

0,50 €

Liptovská Teplá

2127 812/3

64205/23447232

0,50 €

Liptovská Teplá

2130 1136/2

7/3960

2€

Liptovská Teplá

2130 1136/2

7/3960

2€

Liptovská Teplá

2129 1071/2

64205/23447232

0,50 €

Liptovská Teplá

2129 1071/2

12841/7815744

0,50 €

Liptovská Teplá

1489 1303/1

2/702

1 984 €

Lúčky

Lúčky

2298 742/102

64205/23447232

2€

Lúčky

Lúčky

2298 742/202

64205/23447232

1€

Lúčky

Lúčky

2298 742/302

64205/23447232

1€

Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
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Ostatná plocha 509
Ostatná plocha 69
Ostatná plocha 593
Ostatná plocha 198
Ostatná plocha 227
Ostatná plocha 509
Ostatná plocha 69

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
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Lúčky

Lúčky

2298 742/402

64205/23447232

1€

Lúčky

Lúčky

2298 742/502

64205/23447232

0,50 €

Lúčky

Lúčky

2298 742/102

12841/7815744

1€

Lúčky

Lúčky

2298 742/202

12841/7815744

0,50 €

Lúčky

Lúčky

2298 742/302

12841/7815744

0,50 €

Lúčky

Lúčky

2298 742/402

12841/7815744

1€

Lúčky

Lúčky

2298 742/502

12841/7815744

0,50 €

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Kalameny

Kalameny

1225 552/501

1/72

3€

Kalameny

Kalameny

1225 552/502

1/72

0,50 €

Kalameny

Kalameny

1225 552/503

1/72

0,50 €

Kalameny

Kalameny

1225 552/501

1/24

8€

Kalameny

Kalameny

1225 552/502

1/24

0,50 €

Kalameny

Kalameny

1225 552/503

1/24

0,50 €

Kalameny

Kalameny

1237 88/501

1/18

0,50 €

Kalameny

Kalameny

1237 317/501

1/18

13 €

Kalameny

Kalameny

1237 317/502

1/18

1€

Kalameny

Kalameny

1237 329

1/18

8€

Kalameny

Kalameny

1672 906

1/3

217 €

Kalameny

Kalameny

1672 941

1/3

85 €

Kalameny

Kalameny

1672 942

1/3

55 €

Kalameny

Kalameny

1672 943

1/3

162 €

Kalameny

Kalameny

1672 944

1/3

69 €

Kalameny

Kalameny

1921 1280

1/1

581 €

Kalameny

Kalameny

1921 1340

1/1

760 €

Kalameny

Kalameny

1921 2093

1/1

4 981 €

Kalameny

Kalameny

2403 2204

1/6

3 320 €

Kalameny

Kalameny

2513 487

1/72

4€

Kalameny

Kalameny

2513 487

1/24

12 €

Kalameny

Kalameny

2521 553/501

1/72

11 €

Kalameny

Kalameny

2521 553/502

1/72

0,50 €

Kalameny

Kalameny

2521 553/503

1/72

1€

Kalameny

Kalameny

2521 553/501

1/24

32 €

Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Orná pôda

183

Orná pôda

3

Orná pôda

7

Orná pôda

183

Orná pôda

3

Orná pôda

7

Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny

3
230
13
148

Orná pôda

650

Trvalý
porast

255

trávny

Ostatná plocha 165
Trvalý
porast

trávny

485

Ostatná plocha 207
Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny

581
760

Lesný pozemok 5534
Lesný pozemok 19918
Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny

295
295

Orná pôda

766

Orná pôda

12

Orná pôda

40

Orná pôda

766

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

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota
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Orná pôda

12

Orná pôda

40

Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny
trávny

300
16
92

Orná pôda

540

Orná pôda

540

Orná pôda

236

Orná pôda

236

Lesný pozemok 377
Lesný pozemok 377
Orná pôda

916

Orná pôda

23

Orná pôda

184

Orná pôda

916

Orná pôda

23

Orná pôda

184

Ostatná plocha 6034
Ostatná plocha 2588
Ostatná plocha 1367
Orná pôda
Trvalý
porast
Trvalý
porast

306

trávny
trávny

5169
435

Ostatná plocha 1434
Orná pôda

1324

Orná pôda

4769

Orná pôda

1122

Orná pôda

2313

Orná pôda

2647

Orná pôda

2647

Orná pôda

1656

Orná pôda

1895

Orná pôda

2521

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
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Kalameny

Kalameny

2521 553/502

1/24

1€

Kalameny

Kalameny

2521 553/503

1/24

2€

Kalameny

Kalameny

2522 322/501

1/18

17 €

Kalameny

Kalameny

2522 322/502

1/18

1€

Kalameny

Kalameny

2522 334

1/18

5€

Kalameny

Kalameny

2524 729/2

1/24

23 €

Kalameny

Kalameny

2524 729/2

1/72

8€

Liptovská Teplá

2132 921/4

1/24

10 €

Liptovská Teplá

2132 921/4

1/24

10 €

Liptovská Teplá

2133 1186/2

1/36

10 €

Liptovská Teplá

2133 1186/2

5/108

17 €

Liptovská Teplá

2208 921/3

1/24

38 €

Liptovská Teplá

2208 921/5

1/24

1€

Liptovská Teplá

2208 921/6

1/24

8€

Liptovská Teplá

2208 921/3

1/24

38 €

Liptovská Teplá

2208 921/5

1/24

1€

Liptovská Teplá

2208 921/6

1/24

8€

Liptovská Teplá

1430 1301/501

5/1872

16 €

Liptovská Teplá

1430 1301/505

5/1872

7€

Liptovská Teplá

1430 1301/506

5/1872

4€

Liptovská Teplá

1431 1301/502

5/1872

1€

Liptovská Teplá

1431 1301/504

5/1872

14 €

Liptovská Teplá

1432 1301/503

5/1872

1€

Liptovská Teplá

2141 1301/507

5/1872

4€

Liptovská Teplá

1435 1301/514

1/36

37 €

Liptovská Teplá

1436 1301/515

1/18

265 €

Liptovská Teplá

1522 1330

1/36

31 €

Liptovská Teplá

1588 1434

1/36

64 €

Liptovská Teplá

1602 1466

1/36

74 €

Liptovská Teplá

1614 1490

1/72

37 €

Liptovská Teplá

2209 1301/516

1/18

92 €

Liptovská Teplá

2209 1370

1/18

105 €

Liptovská Teplá

2273 1301/517

1/18

140 €

Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá
Liptovská
Teplá

LawService Recovery, k.s., správca
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K014715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 540 / 7, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1978
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/281/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/281/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Peter VARGA, nar. 30.11.1978, Kukučínova 540/7, 927 01 Šaľa (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle
ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Súčasne Správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167I ods. 1 ZKR: „Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh...“
LawService Recovery, k.s., správca

K014716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 285 / 5, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/445/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/445/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka Peter Sedlák, nar. 21.02.1971, trvale bytom Oslobodenia 285/5, 901 01
Malacky, v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka, ktorým je nasledovná
nehnuteľnosť:
Pozemok
Číslo
zložky
1

súpisovej Druh
pozemku
záhrada

Register
C

Výmera
/m2/
293

Názov
územia
Malacky Malacky
Okres

katastrálneho Číslo
LV
9435

Parcelné
číslo
5035/424

Podiel
5/6

Súpisová
majetku
4 883,33 €

(spolu ďalej len „Nehnuteľnosti“).
Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania sú Nehnuteľnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Mgr. Jozef Maruniak, Konventná 6, 811 03 Bratislava, Slovenská republika v
zalepenej obálke označenej nápisom „Konkurz Peter Sedlák – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 4.883,33 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu.
7. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží výpis z príslušného
registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
8. V prípade, že má záujemca nadobudnúť Nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou Nehnuteľností.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK76 0200 0000 0039 6866 0653, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
27OdK/445/2020 a priezvisko záujemcu.
10. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
11. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
12. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
13. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
K014717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šťovíček Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 6839 / 7A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1974
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/423/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/423/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Jiři Šťovíček, nar. 20.06.1974, trvale bytom
Radvanská 6839/7A, 811 01 Bratislava- Staré Mesto (ďalej len „dlžník“) týmto oznamuje, že vylučuje majetok:
Majetok

Súpisová
hodnota
Hodnota
Miesto, kde
zapisovaného
sa
Deň
Dôvod
majetku
Spoluvlastnícky
hnuteľná
zapísania zapísania stanovená
podiel dlžníka
vec
majetku majetku vlastným
nachádza
odhadom
správcu v EUR
Zápis do súpisu

Číslo
Približný
súpisovej Opis súpisovej
dátum
Stav opotrebovanosti
zložky
zložky majetku
výroby
majetku

1

Elektrická
kolobežka
JDBug
Fa
,
Nefunkčná,
modročierna, rok rok 2017
elektromotor
výroby
2017,
nosnosť do 100
kg

Radvanská
6839/7A,
pokazený
811
01 1/1
Bratislava Staré Mesto

14.9.2020

§
167h
50,00 €
ZKR

2

Radvanská
primeraný veku, slabšia výdrž 6839/7A,
Ipad Apple air
rok 2012 batérie,
chýba
nabíjačka, 811
01 1/1
mini Wifi 16GB
poškriabaný, popraskaný
Bratislava Staré Mesto

14.9.2020

§
167h
70,00 €
ZKR
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Radvanská
6839/7A,
Tenisové rakety
Značne
opotrebené,
rok 2015
811
01 1/1
zn. Babolat
poškriabané na rámoch
Bratislava Staré Mesto
Na spoločnosť TECFOOD,
s.r.o. v likvidaci, IČO: 26 314
860 bol uznesením Mestského
súdu v Prahe zo dňa
15.09.2020 vyhlásený konkurz
Obchodný podiel
a za správcu bola ustanovená
20 % vo výške
spoločnosť Horizont ISPL,
1.400.000
Kč
v.o.s.,
se
sídlom
dlžníka
v
Bohumínská 788/61, Ostrava,
obchodnej
IČ:28599373. Dňa 03.09.2020
spoločnosti
bola v insolvenčom registri
TECFOOD, s.r.o.
zverejnená konečná správca
v likvidaci, so
správa správcu, z ktorej
1/1
sídlom
vyplýva, že celkový príjem
Pozdeňská
3,
konkurznej podstaty je vo
169 00 Praha,
výške 65.359,08 Kč a hotové
IČO: 26 314 860,
výdavky správcu sú vo výške
vedená
u
101.382,93
Kč, prihlásení
Městského
veritelia nebudú v tomto
soudu v Praze,
insolvenčnom
konaní
sp. zn. C 93285
uspokojení.
Po
schválení
konečnej správy zo strany
súdu bude konkurz spoločnosti
TECFOOD, s.r.o. v likvidaci,
zrušený s poukazom na ust. §
308 zákona č. 182/2006 Sb.

Deň vydania: 29.03.2021

14.9.2020

§
167h
10,00 €
ZKR

14.9.2020

§
167h
0,00 €
ZKR

zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 191/2020 dňa
05.02.2020.
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku č. 1 až 3 zo súpisu:
Správca speňažoval súpisové zložky majetku č. 1 až 3 v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), pričom
vyhlásil tri (3) kolá ponukového konania. Jednou z podmienok VPK bolo v súlade s ust. § 167p ods. 1 prvá veta
ZKR prejavenie záujmu o celý ponúkaný majetok pod súpisovými zložkami č. 1 až 3.
Po vyhodnotení cenových ponúk v jednotlivých kolách ponukového konania správca dospel k záveru, že v prvom
a treťom kole VPK neboli dodržané podmienky VPK a v druhom kole VKP bola predložená jedna záväzná
ponuka, v ktorej bola ponúknutá kúpna cena vzhľadom na súpisovú hodnotu Majetku zjavne neprimeraná
a nevýhodná. Správca konajúc s odbornou starostlivosťou vyhodnotil ponukové konania ako neúspešné. Nakoľko
sa tento majetok nepodarilo speňažiť, prestáva podliehať konkurzu a preto ho správca zo súpisu vylučuje.
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku č. 5 zo súpisu:
Uznesením Městského soudu v Praze č. j. MSPH 98 INS 5921/2010-B-108 zo dňa 03.03.2021 bol konkurz na
majetok spoločnosti TECFOOD, s.r.o. v likvidaci, IČO: 26314860 zrušený z dôvodu, že pre uspokojenie
veriteľov je majetok dlžníka nepostačujúci. Obchodný podiel v tejto spoločnosti je nespeňažiteľný, z uvedeného
dôvodu správca tento majetok zo súpisu vylučuje.
V Bratislave, dňa 24.03.2021
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K014718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šťovíček Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 6839 / 7A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1974
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
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Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/423/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/423/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka: Jiři Šťovíček, nar. 20.06.1974, trvale bytom Radvanská 6839/7A, 811
01 Bratislava- Staré Mesto, týmto v súlade s ust. § 167u odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia všeobecnej podstaty. Správca zároveň uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K014719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuchta František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/124/2020 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/124/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – I. kolo
Mgr. Edita Rieglová, správca dlžníka František Kuchta, nar. 22.11.1978, trvale bytom Karpatské námestie
7770/10A, 831 06 Bratislava („dlžník“), vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167q ods. 3 v spojení s ustanovením
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov („ZKR“) I. kolo
verejného ponukového konania („VPK“) na predaj obchodného podielu vo vlastníctve dlžníka zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty.
I. Predmet predaja:
Súpisová zložka majetku č.1: obchodný podiel vo výške 100% v spoločnosti LA CASA INVEST s.r.o., so sídlom
Vladimíra Clementisa 6450/22, 917 01 Trnava, IČO: 45449155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 25253/T.
Súpisová hodnota: 8.000 €
(ďalej aj ako „predmet predaja“).
II. Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK64 8330
0000 0023 0170 8546, VS: 331242020 zálohu na celú ponúknutú odplatu za prevod predmetu predaja.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
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

53

Obchodný vestník 60/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.03.2021

prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky
odmietne.
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu: Mgr. Edita Rieglová, Bajkalská
5/A, 831 04 Bratislava, v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 33OdK/124/2020 –
záväzná ponuka“.
Záväzná ponuka musí obsahovať nasledovné údaje a prílohy:
a) označenie záujemcu:
- pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo, telefonický
a e-mailový kontakt, fotokópia dokladu totožnosti,
- pri fyzickej osobe podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický a e-mailový kontakt,
fotokópia dokladu totožnosti a originál výpisu zo živnostenského alebo iného zákonného registra nie starší ako
jeden mesiac,
- pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, telefonický a e-mailový kontakt a originál výpisu
z obchodného alebo iného zákonného registra nie starší ako jeden mesiac;
b) označenie predmetu predaja;
c) návrh odplaty za prevod predmetu predaja;
d) číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
e) dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;
f) potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej odplaty na účet správcu, č. ú. IBAN: SK64 8330 0000
0023 0170 8546, VS: 331242020. Záloha musí byť pripísaná na účte správcu najneskôr posledný deň na
predkladanie
ponúk.
Na ponuky, ktoré nebudú obsahovať uvedené náležitosti a prílohy, správca nebude prihliadať.
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 odplata. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu odplatu za predmet predaja.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú odplatu, rozhodne žreb správcu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo predmetné ponukové konanie zrušiť.
Všetky náklady spojené s prevodom predmetu predaja znáša úspešný záujemca.
V zmysle ustanovenia § 167r ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak
takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky
veriteľom. Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza. Ak sa poruší právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto
osoba právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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troch mesiacov od speňaženia veci.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0910 482 438, príp. e-mailom na adrese: edita.rieglova@gmail.com.

Mgr. Edita Rieglová, správca

K014720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERMINAL 2, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievozská 18, 821 09 Bratislava 2
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 626 645
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/61/2014_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/61/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Správca konkurznej podstaty úpadcu TERMINAL 2, s.r.o., so sídlom Prievozská 18, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31
626 645, v konkurze vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp.zn. 4K/61/2014 oznamuje v súlade s
ustanovením §28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že do
zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
zapísané pohľadávky veriteľov:
ANEKO SK, a.s., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, IČO: 36 534 668
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 218 - prihlásená suma 3 337,32 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 219 - prihlásená suma 6 069,90 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 220 - prihlásená suma 1 005,33 EUR
RECLAIM, a.s., Prievozská 2/A, Bratislava, IČO: 46 076 760
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 221 - prihlásená suma 24 880,42 EUR
KOVÁČ/KRPČIAROVÁ & partners - advokátska kancelária, s.r.o., M.Bela 2, 984 03 Lučenec, IČO: 47 253
975
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 222 - prihlásená suma 6 222,72 EUR
DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Trenčianske Stankovce, IČO: 36 298 883
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 223 - prihlásená suma 452,00 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 224 - prihlásená suma 852,00 EUR
SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 225 - prihlásená suma 7 455,50 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 226 - prihlásená suma 89,00 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 227 - prihlásená suma 243,50 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 228 - prihlásená suma 99,50 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 229 - prihlásená suma 99,50 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 230 - prihlásená suma 105,40 EUR
SR - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 813 66 Bratislava, IČO:
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 231 - prihlásená suma 105,40 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 232 - prihlásená suma 90,70 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 233 - prihlásená suma 130,50 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 234 - prihlásená suma 207,00 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 235 - prihlásená suma 149,80 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 236 - prihlásená suma 70,60 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 237 - prihlásená suma 56,50 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 238 - prihlásená suma 70,80 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 239 - prihlásená suma 429,20 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 240 - prihlásená suma 1 500 000,00 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 241 - prihlásená suma 66,10 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 242 - prihlásená suma 103,70 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 243 - prihlásená suma 28,90 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 244 - prihlásená suma 202,10 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 245 - prihlásená suma 153,40 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 246 - prihlásená suma 58,60 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 247 - prihlásená suma 192,10 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 248 - prihlásená suma 73,40 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 249 - prihlásená suma 46,20 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 250 - prihlásená suma 134,10 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 251 - prihlásená suma 160,00 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 252 - prihlásená suma 80,90 EUR
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 253 - prihlásená suma 452 054,70 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 254 - prihlásená suma 91,50 EUR
SR - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
- pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 255 - prihlásená suma 6 201,22 EUR

Mgr. Peter Zvara, správca

K014721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo súpisovej
položky majektu

Typ súpisovej
položky majektu

24

Hnuteľná vec

25
26
27
28
29
30
31
32

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

33

Hnuteľná vec

34

Hnuteľná vec

35
36
37
38
39

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

40

Hnuteľná vec

41
42
43
44
45
46
47
48
49

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

Popis hnuteľnej veci
Kancelárske potreby (perá, ceruzky,
kalkulačky atď.)
Skener - čítačka čiarových kódov
Monitor k PC
PC
Klávesnica k PC
Myš k PC
Stoličky
Skrinky
Reproduktory k PC
Prístroj na čistenie šperkov a iných
vecí z kovu
Stroj na balenie veľkých krabíc,
poloautomatický
Vysávač
Tlačiareň paragónov
Pokazená váha na súčiastky
Veľký nákladný vozík na krabice
Biely regál
Bledé skrinky s poličkami na
marketing
Magnetická tabuľa na písanie
Tlačiareň Canon
Tlačiareň OKI
Šatník
Biela archivačná skrinka
Tlačiareň Canon
Tlačiareň Canon
Notebook MSI
Malý pracovný stôl

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová hodnota
majetku

1

1/1

10,00 €

5
7
7
17
10
10
13
4

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

50,00 €
210,00 €
350,00 €
85,00 €
20,00 €
100,00 €
260,00 €
40,00 €

1

1/1

10,00 €

1

1/1

70,00 €

2
14
5
1
9

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

40,00 €
210,00 €
25,00 €
15,00 €
90,00 €

9

1/1

90,00 €

4
1
1
1
7
1
1
1
1

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

28,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
105,00 €
15,00 €
15,00 €
50,00 €
30,00 €

Ing. Tomáš Antonič, 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

57

Obchodný vestník 60/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.03.2021

K014722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo súpisovej
položky majektu
50

Typ súpisovej položky
majektu
Hnuteľná vec

51

Hnuteľná vec

52

Hnuteľná vec

53

Hnuteľná vec

54

Hnuteľná vec

55

Hnuteľná vec

56

Hnuteľná vec

57

Hnuteľná vec

58

Hnuteľná vec

1

Podielové
spoluvlastníctvo
1/1

Súpisová hodnota
majetku
70,00 €

1

1/1

75,00 €

3

1/1

75,00 €

1

1/1

50,00 €

1

1/1

200,00 €

3

1/1

100,00 €

2

1/1

100,00 €

1

1/1

300,00 €

4

1/1

30,00 €

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

počítač s príslušenstvom
trojskrinka s preskleným
výkladom
skriňa s 3 presklenými a 1
plnými dvierkami
predajný drevený pult
skriňa so 6 presklenými a 2
plnými dvierkami
skriňa s 3 presklenými a 1
plnými dvierkami
skriňa s 3 presklenými a 1
plnými dvierkami
rohová presklená vytrína s 18
poličkami
vysoký displej Swarowski

Ing. Tomáš Antonič, správca

K014723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo súpisovej
položky majetku
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Typ súpisovej
položky majetku
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

68

Hnuteľná vec

69

Hnuteľná vec

1
1
1
1
1
1
1
2
1

Podielové
spoluvlastníctvo
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Súpisová
hodnota majetku
20,00 €
20,00 €
150,00 €
20,00 €
20,00 €
5,00 €
1,00 €
100,00 €
20,00 €

1

1/1

100,00 €

1

1/1

80,00 €

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

kovové konštrukcie
sklenené konštrukcie
sklenené a drevené skrine
výkladové poličky
osvetlenie
zrkadlo
tašky
reklamné pútače
dekoračné príslušenstvo
predajný pult s pracovnou doskou a
zásuvkami
výpočtová technika (monitor, počítač a
príslušentsvto)
PRESIDIUM DiamondMate-A (diamantový

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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70

Hnuteľná vec

71

Hnuteľná vec

72
73
74
75
76
77

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
PRESIDIUM DiamondMate-A (diamantový
tester)
predajné príslušenstvo (krabičky, stojany,
prezentačné vybavenie, baliace fólie) a iné
drevené konštrukcie
umývadlo
rýchlovarná kanvica
vysávač
trezor
predajné a iné príslušenstvo

Deň vydania: 29.03.2021

1

1/1

30,00 €

1

1/1

20,00 €

1
1
1
1
1
1

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

20,00 €
5,00 €
5,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €

Ing. Tomáš Antonič, správca

K014724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

78

Hnuteľná vec

79

Hnuteľná vec

80

Hnuteľná vec

81

Hnuteľná vec

82

Hnuteľná vec

83

Hnuteľná vec

84

Hnuteľná vec

85

Hnuteľná vec

86

Hnuteľná vec

87

Hnuteľná vec

88

Hnuteľná vec

Popis hnuteľnej veci
vertikálna rolovacia mreža – Microforrata
1 350 mm sihu ovládač
bezpečnostné lepené sklo KONNEX
662-12mm
nasvietené výkladné boxy Dekor OLIVA
Samostatne stojace
nasvietené samostatne stojace boxy ,
farba biela v. 1 000 / 600 mm
samostatne stojace boxy, farba biela v.
1 200 mm
trezor na šperky 600 mm x 900 mm, 300
kg
nábytok výkladu – výstavný box dekor
OLIVE, samostatne stojaci
nábytok výkladu – výstavný box, dekor
ČIERNY LESK
predajný pult, dekor ČIERNY LESK,
2 500 mm x 600 mm
drevená predeľovacia stena zázemia
s troma vitrínami
skrinka s drezom a poličkou

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová hodnota
majetku

1

1/1

500,00 €

4

1/1

80,00 €

13

1/1

390,00 €

6

1/1

180,00 €

7

1/1

175,00 €

2

1/1

700,00 €

1

1/1

50,00 €

1

1/1

50,00 €

1

1/1

50,00 €

1

1/1

25,00 €

1

1/1

25,00 €

Ing. Tomáš Antonič, správca

K014725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
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: 29.03.2021

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej
položky majetku
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Typ súpisovej
položky majetku
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

106

Hnuteľná vec

107
108
109
110

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

111

Hnuteľná vec

112
113
114
115

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

116

Hnuteľná vec

117
118
119
120

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

121

Hnuteľná vec

122

Hnuteľná vec

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

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

10
1
1
37
60
43
19
1
1
29
9
6
19
13
31
49
5

Podielové
spoluvlastníctvo
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Súpisová hodnota
majetku
20,00 €
5,00 €
10,00 €
7,40 €
12,00 €
8,60 €
3,80 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
1,80 €
1,20 €
3,80 €
2,60 €
6,20 €
9,80 €
1,00 €

12

1/1

12,00 €

1
9
3
1

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

10,00 €
1,80 €
9,00 €
5,00 €

?

1/1

50,00 €

30
29
21
11

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

6,00 €
5,80 €
4,20 €
2,20 €

41

1/1

20,00 €

2
1
1
1

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

2,00 €
12,00 €
10,00 €
10,00 €

1

1/1

12,00 €

1

1/1

10,00 €

1
1
124
36
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1

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

10,00 €
10,00 €
24,80 €
72,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
5,00 €
2,00 €
50,00 €
100,00 €
300,00 €

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

stojanček v krabičke Sector
reklamný materiál
obalový materiál
krabička Berucci
krabička Lacoste
krabička Olivia Burton
krabička Rebecca Minkoff
biely stojan
čierny stojan
béžový stojan (krabička)
krabička Tommy Hilfiger
krabička Slazenger
krabička Sector
béžová podložka
béžové krabičky rôznych rozmerov
béžová krabička
béžová podložka
balenia výstavných panelov a
stojančekov XENOX steel
béžové stojany
balenie darčekových tašiek
stojan
príslušenstvo k stojanom
reklamné panely a príslušentsvo
Swarowski
červená krabička
krabička BOSS
balenie krabičiek Klenoty Aurum
krabička Dilemo
krabičky s imitáciou kože rôznych
veľkostí
plechovka Le Cooper
krabička Klenoty Aurum - krabica
panely, stojančeky a príslušentsvo
tašky a stojany
béžové krabičky a príslušenstvo - 2
vrecia
biele a čierne stojančeky a
príslušenstvo
stojančeky
stojančeky a príslušenstvo
balenie čiernych krabičiek
podstavce a reklamné panely
presklená vitrínka
stôl
počítač
monitor
reproduktory
klávesnica
káble
zásuvková skriňa s príslušenstvom
kamera
klimatizačná jednotka

Ing. Tomáš Antonič

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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K014726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

137

Hnuteľná vec

138
139

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

140

Hnuteľná vec

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

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

157

Hnuteľná vec

158

Hnuteľná vec

159
160
161

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

162

Hnuteľná vec

163

Hnuteľná vec

164
165

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

166

Hnuteľná vec

167

Hnuteľná vec

168

Hnuteľná vec

169
170

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

Popis hnuteľnej veci
drobný kancelársky materiál - zošívačka,
špendlíky, klince, lep. Páska, malá pečiatka,
atrament
dierkovač - Rapesco - čierny
USB kľúč - zn. Patrist - modrý
merač obvodu prsteňov - kovový 1 ks, plastový 1
ks
MOBIL - zn. HUAWEI - biely
nabíjačka
PC - hard disk - zn. HP
klávesnica k PC - zn. HP
Monitor k PC - zn. Philips
Scanner - zn. Eclipse - Honneywell
Reproduktory - 2 ks - zn. Genius
myš k PC - 1 ks čierna - zn. HP
SWITCH - CISCO 800 Series (router)
interné rádio H264 - zn. Quadplex dur
trafo - zn. LITEON
mikrovlnka - zn. Sencor
ohrievač - ZOZN
rýchlovarná kanvica - zn. Rohnson
trafo
5 ks oblečenia - 2 ks topánok, 3 ks odevu - vesty
NÁBYTOK – sektorový . 6 ks vysoký hnedý
(kombinácia sklo-vitrína a skrinka)
NÁBYTOK – sektorový - 9 ks nízky hnedý (sklo
vitrína)
NÁBYTOK – sektorový - 3 ks nízky čierny
NÁBYTOK – sektorový - L-kový - rohová vitráž
NÁBYTOK – sektorový - PULT pod kasou
NÁBYTOK – sektorový - stĺpová vitrína čierna - 3
ks poličiek
NÁBYTOK – sektorový - štvorcové vitríny biele priestorové (samostojace)
stolík / skrinky - v zázemí
barová stolička ku kase - čierna - 1 ks
rôzne obaly na hodinky, krabičky, rekl.materiál
z predajne - pobalené v plastových pytloch/ resp.
krabiciach
TREZOR – kovový - (o rozmere 50x120 cm) s
popisom 1 a 20
merací prístroj na zistenie pravosti diamantov zn. Presidium Multi tester III
krabica s pomenovaním 18100.43
krabica s označením 2019

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1

1/1

10,00 €

1
1

1/1
1/1

1,00 €
1,00 €

1

1/1

10,00 €

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

20,00 €
5,00 €
50,00 €
2,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
2,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
2,00 €
5,00 €

1

1/1

300,00 €

1

1/1

225,00 €

1
1
1

1/1
1/1
1/1

75,00 €
50,00 €
40,00 €

1

1/1

150,00 €

1

1/1

50,00 €

1
1

1/1
1/1

30,00 €
5,00 €

1

1/1

20,00 €

2

1/1

700,00 €

1

1/1

30,00 €

1
1

1/1
1/1

10,00 €
10,00 €
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K014727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 900/3, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/21/2018 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/21/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634, správca úpadcu :
Lucia Gubová, nar. 16.09.1982, Smetanova 1195/18, Šaľa

vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania

na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejneného v obchodnom
vestníku č. 136/2019 zo dňa 17.07.2019 (ďalej len „vec“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.
II.
Cena

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

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1.
·
2.
·

Začiatok lehoty na predkladanie ponúk:
deň nasledujúci po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
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IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

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

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

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

VI.
Osobitné ustanovenia

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

JUDr. Hana Sopko, LL.M.
správca

K014728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Partl Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 1938 / 8, 927 05 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/88/2017 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/88/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.
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JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634, správca úpadcu
Jozef Partl, nar. 19.11.1981, trvale bytom Cintorínska 8, 927 05 Šaľa
vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania na majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty :
Typ
Podstata
majetku

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok
zo
Majetok
speňaženia
Stav tretej
[EUR]
osoby

Mobilný
telefón
Xiaomi
REDMI
4,
MEID:
99000835723778,
IMEI1:
864223034547664,
Hnuteľná Všeobecná
IMEI2:864223034547672, biela farba, zadný kryt 100.00
vec
podstata
strieborný, nepoškodený diplay, neopravovaný, kapacita
pamäte cca 16GB, vek cca 2,5 roka

Zabezpečenie

Nie

II.
Cena

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

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1.
·
2.
·

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

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

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

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

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

VI.
Osobitné ustanovenia

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

JUDr. Hana Sopko, LL.M.
správca

K014729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS PLUS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškovo 406, 925 01 Matúškovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 967 362
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/24/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/24/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169, správca úpadcu LS PLUS s.r.o., so sídlom Matúškovo 406, 925
01 Matúškovo, IČO: 46 967 362, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola dňa 23.03.2021 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, v
celkovej prihlásenej sume vo výške 623,95 €. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 24.03.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K014730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sárközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 372/17, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/207/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/207/2020
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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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Jozef
Sárközi, nar. 12.02.1972, trvale bytom Dunajská 372/17, 929 01 Dunajská Streda, občan SR, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 36OdK/207/2020, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 23.03.2021, t.j. po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ:

POHOTOVOSŤ,

Prihlásná suma:

s.r.o.,

Pribinova

25,

811

09

Bratislava,

IČO:

35 807

598

1.445,69 EUR

V Trnave, dňa 24.03.2021

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

K014731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sylvia Šúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1559/52B, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1953
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/6/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/6/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Sylvia
Šúrová, narodená 08.01.1953, trvale bytom Štefánikova 1559/52B, 905 01 Senica, občan SR, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania č. 36OdK/207/2020, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 23.03.2021, t.j. po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ:

POHOTOVOSŤ,

Prihlásená suma:

s.r.o.,

Pribinova

25,

811

09

Bratislava,

IČO:

35 807

598

3.956,34 EUR

V Trnave, dňa 24.03.2021

Insolvenčný správca, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K014732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexsandria Ria Horrus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 6497/9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1958
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/82/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/82/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci dlžníka: Alexsandria Ria Horrus (pôvodné meno: Mária Horusová), nar. 02. 02. 1958, bytom:
Okružná 6497/9, 917 01 Trnava, bolo dňa 08. 10. 2020 v Obchodnom vestníku 194/2020 správcom zverejnené
doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty veriteľa v prvom poradí: GENARO INVESTMENTS LIMITED, IČO:
HE138109, Arch. Makariou III Ave 229, Limasol, Cyprus, č. pohľadávky v zozname pohľadávok 7, o súpisové
zložky majetku č. 19 – 24.
Dňa 04. 11. 2020 bolo v Obchodnom vestníku 213/2020 správcom zverejnené oznámenie, že zabezpečená
pohľadávka veriteľa: GENARO INVESTMENTS LIMITED, ktorej sa zverejnenie doplnenia súpisu majetku
oddelenej podstaty týkalo, je zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 8.
Správca oznamuje, že z dôvodu zmien v zozname pohľadávok je zabezpečená pohľadávka veriteľa: GENARO
INVESTMENTS LIMITED, ktorej sa zverejnenie doplnenia súpisu majetku oddelenej podstaty týka, opätovne
zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 7.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K014733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Tichý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Potôň 487, 930 36 Horná Potôň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/108/2020 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/108/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : Ladislav Tichý, nar. 13.02.1971, trvale bytom 930 36
Horná Potôň 487, 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 lehote boli doručené do kancelárie správcu prihlášky
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: 1-2: 294,93€, poradie pohľadávky: Iná pohľadávka;
uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod por.č. 5-6.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Štefan Dostál, správca

K014734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matula Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Brod 343, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/53/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení I. opakovaného kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka –
Ľubomíra Matulu
Na základe oznámenia konkurzného správcu Mgr. Jany Petrášovej Laiferovej zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 48/2021 zo dňa 11.03.2021, prebehlo I. opakované kolo ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku dlžníka Ľubomír Matula, nar. 30.04.1968, trvale bytom 925 08 Čierny Brod 343, podnikajúceho pod
obchodným menom Ľubomír Matula – elektro-servis, IČO: 34 648 836, s miestom podnikania 925 08 Čierny
Brod 343,, zapísaného v súpise majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu pod por. č. 3 , zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 241/2020 zo dňa 15.12.2020 a to:
Poradčíslo

Dátum
zápisu

Názov hnuteľnej veci/súboru
3.

Počet

Osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, VIN: TMBEFF613V0362527, počet najazdených
kilometrov 230.000 km. EČ: GA588FI. Motorové vozidlo má nasledovné vady: nejde zaradiť
rýchlosť 1, tečie olej z motora, pri brzdení auto ťahá doprava, potrebné opraviť brzdy, výfuk
10.12.2020 1
je deravý, silent bloky motora a tlmiče sú vybité, čelné sklo má prasklinu, lak z karosérie,
z kapoty a zo strechy je olúpaný, pneumatiky sú zimné a vydraté, auto je bez platnej
technickej kontroly.

Súpisová
Suma v
hodnota
€
v€

100,00 100,00

I. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka sa nezúčastnil žiaden záujemca.
Z uvedeného dôvodu správca vyhodnotil I. opakované kolo ponukového konania ako neúspešné.
V Piešťanoch dňa 24.03.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka Ľubomíra Matulu

K014735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matula Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Brod 343, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/53/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o konaní II. opakovaného kola verejného ponukového konania.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ľubomír Matula, nar. 30.04.1968, trvale
bytom 925 08 Čierny Brod 343, podnikajúceho pod obchodným menom Ľubomír Matula – elektro-servis, IČO:
34 648 836, s miestom podnikania 925 08 Čierny Brod 343,, ponúka v II. opakovanom kole verejného
ponukového konania na predaj majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 241/2020 zo dňa 15.12.2020 pod por. č. 3 a to:
Por.
Dátum
Súpisová
Názov hnuteľnej veci/súboru
Počet
č.
zápisu
hodnota v €
3.
Osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, VIN: TMBEFF613V0362527, počet najazdených kilometrov
230.000 km. EČ: GA588FI. Motorové vozidlo má nasledovné vady: nejde zaradiť rýchlosť 1, tečie olej
z motora, pri brzdení auto ťahá doprava, potrebné opraviť brzdy, výfuk je deravý, silentbloky motora 10.12.2020 1
100,00
a tlmiče sú vybité, čelné sklo má prasklinu, lak z karosérie, z kapoty a zo strechy je olúpaný,
pneumatiky sú zimné a vydraté, auto je bez platnej technickej kontroly.

Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného majetku
patriaceho do súpisu všeobecnej podstaty. Víťaznou bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, pokiaľ
bude spĺňať nasledovné podmienky ponukového konania:
Podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia doručia písomné záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Konkurz – Ľubomír
Matula, záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: Mgr.
Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany v lehote do 12.04.2021. Na ponuky doručené po
uplynutí lehoty alebo ponuky bez označenia „Konkurz – Ľubomír Matula, záväzná ponuka NEOTVÁRAŤ“ sa nebude prihliadať.
2. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
3. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a) Nezameniteľné označenie a identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým a mailovým kontaktom;
b) označenie majetku ponúkaného v ponukovom konaní nezameniteľným spôsobom;
c) výšku ponúkanej ceny;
d) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania
vyhláseného správcom;
e) bankový účet záujemcu na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny v prípade, ak sa na ponuku nebude prihliadať pre
nesplnenie podmienok alebo ak ponuka nebola vyhodnotená správcom ako víťazná ponuka.
Na ponuku, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v tomto bode sa neprihliada.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banke, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505 8156. Správca
bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu na bankový účet uvedený
v ponuke, ak ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo ponuka záujemcu nebude spĺňať
podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene; alebo ak
oprávnená osoba v zmysle § 167r zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, využila svoje právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty dlžníka.
5. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ktoré nespĺňajú hore uvedené podmienky alebo
v prípade, že ponúknutá cena bude neprimerane nízka.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1 Podmienok ponukového konania sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3 Podmienok ponukového konania sa neprihliada.
4. Na ponuku, pri ktorej nebola na účet úpadcu zaplatená kúpna cena podľa bodu 4 Podmienok ponukového
konania sa neprihliada.
5. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý
predmet ponuky sa neprihliada.
6. Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 kalendárnych dní od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 2 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Pri vyhodnotení
ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za predmet speňaženia, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky
a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O vyhodnotení ponúk a aj v prípade zhodnosti ponúk vyhotoví správca zápisnicu
z otvárania obálok.
7. Správca vhodným spôsobom a v primeranej lehote bude o výsledkoch vyhodnocovania ponúk informovať
všetkých záujemcov a súd.
8. Úspešný záujemca je povinný do 5 (päť) dní odo dňa doručenia výzvy správcu, uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu, pokiaľ oprávnená osoba v zmysle § 167r zák. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty dlžníka..
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
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 588 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) .
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.:
0903/454509 alebo na e-mail adrese: jana.petrovlaiferov@gmail.com.
V Piešťanoch dňa 24.03.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka
Ľubomíra Matulu

K014736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sylvia Šúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1559/52B, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1953
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/6/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/6/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Sylvia Šúrová, narodená 08.01.1953, trvale bytom Štefánikova
1559/52B, 905 01 Senica, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

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

K014737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Malová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povážská 1711/72, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.5.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/503/2020 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/503/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie správcu: Piaristická 276/46, 91101 Trenčín , správca majetku dlžníka
Marcela Malová, nar. 23.5.1972, trvale bytom Považská 1711/72, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.
Kolo: Tretie
Predmet: iná majetková hodnota, konkrétne súpisová zložka č. 1 súpisu všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý
bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 250/2020 zo dňa 30.12.2020 ako:
Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Marcela Malová Trenčín s.r.o., so
sídlom: Považská 1711/72, 911 01 Trenčín, IČO: 44 367 511
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
výška základného imania: 6 640,-Eur
rozsah splatenia základného imania: 6 640,-Eur
súpisová hodnota majetku: 8 581,-Eur
deň zapísania do súpisu: 23.12.2020
dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu (§ 167h ods.
1 ZKR)
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy, do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
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priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra nie staršiu ako tri mesiace spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na
celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu vo Fio Banka: č. úč. : 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702.
VS: 40 503 2020
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: kosara@ak-birosova.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných
vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do 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.
Správca upovedomuje, že náklady súvisiace s prevodom majetku hradí výlučne víťaz ponukového konania, inak
je správca oprávnený víťaznú ponuku odmietnuť.
JUDr. Matúš Košara, správca

K014738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lovíšková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1468/110, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/3/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Emília Lovíšková Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
SNP 1468/110, 017 01 Považská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 01.07.1974 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/3/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/3/2020

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
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Správca konkurznej podstaty dlžníka Emília Lovíšková, nar. 01.07.1974, trvale bytom SNP 1468/110, 017 01
Považská Bystrica (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty dlžníka. Toto verejné ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa
§ 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka.
A. Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
189/2020 dňa 01.10.2020 Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným
odhadom správcu konkurznej podstaty úpadcu. Predmet III. kola verejného ponukového konania tvorí:

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5699, druh: lesný pozemok, vo výmere 4022 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 4940
spoluvlastnícky podiel: 1/24
suma: 167,58
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 167,58 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5708, druh: lesný pozemok, vo výmere 3896 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5962
spoluvlastnícky podiel: 1/8
suma: 487,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 487,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 1692, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 371 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7284
spoluvlastnícky podiel: 1/4
suma: 278,25
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 278,25 EUR

Pozemok:
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parcela registra “E” č. 2028, druh: orná pôda, vo výmere 11613 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7284
spoluvlastnícky podiel: 1/4
suma: 4 354,88
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4 354,88 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2029, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 5596 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7284
spoluvlastnícky podiel: 1/4
suma: 4 197,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4 197,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2033, druh: lesný pozemok, vo výmere 1658 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7284
spoluvlastnícky podiel: 1/4
suma: 414,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 414,50 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2034, druh: orná pôda, vo výmere 3113 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7284
spoluvlastnícky podiel: 1/4
suma: 1 167,38
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1 167,38 EUR

Pozemok:
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parcela registra “E” č. 2035, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 6591 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7284
spoluvlastnícky podiel: 1/4
suma: 4 943,25
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4 943,25 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2043, druh: orná pôda, vo výmere 1424 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7284
spoluvlastnícky podiel: 1/4
suma: 534,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 534,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2161, druh: lesný pozemok, vo výmere 4003 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7284
spoluvlastnícky podiel: 1/4
suma: 1 000,75
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1 000,75 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1633/21, druh: ostatná plocha, vo výmere 131 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 1,35
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1,35 EUR

Pozemok:
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parcela registra “C” č. 1633/35, druh: ostatná plocha, vo výmere 8 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,08
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,08 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1633/43, druh: ostatná plocha, vo výmere 721 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 7,44
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 7,44 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1633/44, druh: ostatná plocha, vo výmere 760 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 7,85
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 7,85 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1652/1, druh: ostatná plocha, vo výmere 1764 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 18,21
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 18,21 EUR

Pozemok:
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parcela registra “C” č. 1652/4, druh: ostatná plocha, vo výmere 49 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,51
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,51 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1652/5 druh: ostatná plocha, vo výmere 989 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 10,21
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 10,21 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1652/6, druh: ostatná plocha, vo výmere 451 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 4,66
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4,66 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1652/7, druh: ostatná plocha, vo výmere 727 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 7,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 7,50 EUR

Pozemok:
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parcela registra “C” č. 1652/8, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 335 m2, v k.ú. Považská Bystrica,
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 3,46
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3,46 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1652/9, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 251 m2, v k.ú. Považská Bystrica,
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 2,59
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,59 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1652/10, druh: ostatná plocha, vo výmere 619 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 6,39
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 6,39 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1652/11, druh: ostatná plocha, vo výmere 522 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 5,39
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 5,39 EUR

Pozemok:
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parcela registra “C” č. 1652/12, druh: ostatná plocha, vo výmere 246 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 2,54
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,54 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1953, druh: ostatná plocha, vo výmere 4201 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 43,37
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 43,37 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 2143, druh: lesný pozemok, vo výmere 12115 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 15,63
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 15,63 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 2148, druh: lesný pozemok, vo výmere 76658 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 98,91
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 98,91 EUR

Pozemok:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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parcela registra “C” č. 2157, druh: lesný pozemok, vo výmere 164433 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 212,17
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 212,17 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 2158, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 980 m2, v k.ú. Považská Bystrica,
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 10,12
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 10,12 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/1, druh: lesný pozemok, vo výmere 115429 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 148,94
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 148,94 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/71, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 603 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 2,33
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,33 EUR

Pozemok:
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parcela registra “C” č. 3389/72, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 268 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 1,04
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1,04 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/183, druh: lesný pozemok, vo výmere 143032 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 184,56
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 184,56 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/417, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 1682 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 6,51
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 6,51 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/536, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 83 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,32
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,32 EUR

Pozemok:
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parcela registra “C” č. 3389/587, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 49491 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 191,58
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 191,58 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3390, druh: lesný pozemok, vo výmere 39162 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 50,53
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 50,53 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 4334/7, druh: ostatná plocha, vo výmere 1398 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 14,43
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 14,43 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 4334/8, druh: ostatná plocha, vo výmere 3135 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 32,36
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 32,36 EUR

Pozemok:
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parcela registra “C” č. 4343/1, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 738 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 2,86
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,86 EUR
Pozemok:
parcela registra “E” č. 1633/1, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 6429 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 24,89
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 24,89 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 1952, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 557 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 2,16
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,16 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 1990, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 2090 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 8,09
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 8,09 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2147, druh: lesný pozemok, vo výmere 498295 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 642,96
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 642,96 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2159, druh: lesný pozemok, vo výmere 195286 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 251,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 251,98 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2414, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 4393 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 17,01
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 17,01 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2415, druh: ostatná plocha, vo výmere 14058 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 145,11
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 145,11 EUR
Pozemok:
parcela registra “E” č. 2534/1, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 1111 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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suma: 4,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4,30 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3095, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 16444 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 63,65
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 63,65 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3235/2, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 1554 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 6,02
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 6,02 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3299/2, druh: lesný pozemok, vo výmere 5317 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 6,86
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 6,86 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3389/1, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 217 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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suma: 0,84
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,84 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3389/3, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 81 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,31
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,31 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3389/4, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 535 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 2,07
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,07 EUR
Pozemok:
parcela registra “E” č. 3389/5, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 999 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 3,87
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3,87 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3389/7, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 664 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 2,57

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,57 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3392, druh: lesný pozemok, vo výmere 2312 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 2,98
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,98 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3457/1, druh: orná pôda, vo výmere 9384 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 18,16
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 18,16 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3457/3, druh: orná pôda, vo výmere 868 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 1,68
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1,68 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3457/4, druh: orná pôda, vo výmere 591 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 1,14

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1,14 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4055, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 119 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,46
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,46 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4284, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 3251 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 12,58
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 12,58 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4287, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 2793 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 10,81
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 10,81 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4324, druh: orná pôda, vo výmere 3891 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 7,53

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

90

Obchodný vestník 60/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.03.2021

Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 7,53 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4333, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 1084 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 4,20
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4,20 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4334, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 4758 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 18,42
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 18,42 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4335, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 3074 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 11,90
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 11,90 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4336, druh: orná pôda, vo výmere 10925 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 21,15

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 21,15 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4342, druh: orná pôda, vo výmere 3067 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 5,94
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 5,94 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4481, druh: orná pôda, vo výmere 6206 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 12,01
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 12,01 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4894, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 5443 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 21,07
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 21,07 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4972, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 5084 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 19,68

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 19,68 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4973, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 8486 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 32,85
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 32,85 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5307, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 8 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,08
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,08 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5308/2, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 33 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,13
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,13 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5308/4, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 67 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,26

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,26 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5321, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 2214 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 8,57
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 8,57 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5652, druh: lesný pozemok, vo výmere 75380 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 97,26
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 97,26 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5855/1, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 232 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,89
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,89 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5855/2, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 9815 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 37,99

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 37,99 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5855/4, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 13 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,05
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,05 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5855/5, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 31 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,12
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,12 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5868/1, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 3906 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 15,12
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 15,12 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5869/1, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 369 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 8436
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 14,28

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 14,28 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1652/2, druh: ostatná plocha, vo výmere 766 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9041
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 7,90
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 7,90 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1652/3, druh: ostatná plocha, vo výmere 23 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9041
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,24
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,24 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 5591, druh: lesný pozemok, vo výmere 4766 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9041
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 6,15
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 6,15 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 5972, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 3337 m2, v k.ú. Považská Bystrica,
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9041
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 34,45

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 34,45 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 5984/17, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1012 m2, v k.ú. Považská Bystrica,
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9041
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 10,45
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 10,45 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 1000, druh: orná pôda, vo výmere 1131 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9041
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 2,19
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,19 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3164, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 3239 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9041
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 12,54
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 12,54 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5984/1, druh: ostatná plocha, vo výmere 72 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9041
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,74

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,74 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5984/2, druh: ostatná plocha, vo výmere 1243 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9041
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 12,83
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 12,83 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5984/3, druh: ostatná plocha, vo výmere 5515 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9041
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 56,93
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 56,93 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4332, druh: orná pôda, vo výmere 14627 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9176
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 28,31
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 28,31 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 4506, druh: orná pôda, vo výmere 61112 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9176
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 118,28

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 118,28 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5308/1, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 3653 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9176
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 14,14
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 14,14 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5308/3, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 44 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9176
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,17
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,17 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 5869/2, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 259 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9176
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 10,03
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 10,03 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/3, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 742 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9317
spoluvlastnícky podiel: 56/43400

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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suma: 2,87
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,87 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/30, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 59 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9317
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,23
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,23 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/36, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 326 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9317
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 12,62
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 12,62 EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/50, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 271 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9317
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 1,05
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1,05 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/130, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 643 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9317
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 2,49

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,49 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/191, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 1396 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9317
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 5,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 5,40 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/206, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 32 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9317
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,12
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,12 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/231, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 72 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9317
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,28
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,28 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/232, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 72 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9317
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,28

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,28 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 3389/233, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 241 m2, v k.ú. Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 9317
spoluvlastnícky podiel: 56/43400
suma: 0,93
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,93 EUR

B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 38OdK/3/2020 – PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Crossdefault Management Group, k.
s., Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Emílie Lovíškovej. Záväzná ponuka
záujemcu musí byť doručená správcovi do 10 dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15.00 hod. v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk. Záväzná ponuka musí byť doručená správcovi včas osobne alebo poštou. Na
ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty,
sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Záväznú ponuku
doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním
podané záväzné ponuky odmietne. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou
konajúcou na základe plnomocenstva, správca neprihliada.

Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby, fotokópiu preukazu totožnosti;
· pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac, 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, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
c. označenie majetku, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na
predaj,
d. vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje,
e. návrh kúpnej ceny v EUR,
f. doklad o tom, že záujemcom bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu,
g. číslo účtu, na ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu.
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C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu vedený vo FIO banka, a.s., IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326, VS: 406182019. Kópiu dokladu o
zložení zálohy na účet správcu je každý záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Neúspešným
záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového
zhodnotenia na účet uvedený záujemcom. Správca ako predávajúci je oprávnený uzavrieť s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.

D. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na predkladanie ponúk a po dohode a v čase dohodnutom so správcom na tel.
č.: 02/33889333, 0948/ 090 737, alebo e-mailom: office@crossdefault.sk.

E. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 10 dní odo
dňa otvorenia obálok. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie
záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si
vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí
záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia ponukového
konania a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, aby predložil správcovi podpísaný záväzný návrh
kúpnej zmluvy, a to v lehote do 10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu. V prípade, že záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca
zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v
určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v
prípade, ak všetky ponuky budú neprimerane nízke). V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky
ponuky správcom odmietnuté a správca ponukové konanie zruší. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky
odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.

V Trenčíne, dňa 24.03.2021

Crossdefault Management Group, k.s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K014739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bielik Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubranská 155 / 244, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1954
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/170/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/170/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Vladimír Bielik Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Kubranská 155/244, 911 01 Trenčín IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 24.07.1954 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: 40OdK/170/2020 S 1433
k sp. zn.: 40OdK/170/2020

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Vladimír Bielik, nar. 24.7.1954, trvale bytom Kubranská 155/244, 911 01
Trenčín (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty dlžníka. Toto verejné ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a
nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A. Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
118/2020 dňa 22.06.2020. Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným
odhadom správcu konkurznej podstaty úpadcu. Predmet I. kola verejného ponukového konania tvorí:

Pozemok:
parcela registra “C” č. 697/2, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 354 m2 , v k.ú. Orechové, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1227
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4 602,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4 602,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 697/3, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 66 m2 , v k.ú. Orechové, obec
Trenčín, okres Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1227
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spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 858,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 858,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 697/4, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 15 m2 , v k.ú. Orechové, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1227
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 195,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 195,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 699/4, druh: ostatná plocha, vo výmere 22 m2 , v k.ú. Orechové, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1227
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 286,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 286,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2392/1, druh: orná pôda, vo výmere 3007 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1672
spoluvlastnícky podiel: 3/10
suma: 4 961,55
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4 961,55 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2566, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 677 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3052
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spoluvlastnícky podiel: 1/25
suma: 148,94
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 148,94 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2614, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 339 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3063
spoluvlastnícky podiel: 1/25
suma: 74,58
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 74,58 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2615, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 1182 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3063
spoluvlastnícky podiel: 1/25
suma: 260,64
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 260,64 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 996, druh: orná pôda, vo výmere 1209 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3137
spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 664,95
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 664,95 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 1940, druh: orná pôda, vo výmere 633 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3139
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spoluvlastnícky podiel: 1/15
suma: 232,10
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 232,10 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 682, druh: orná pôda, vo výmere 46 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3367
spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 25,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 25,30 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 1154, druh: orná pôda, vo výmere 183 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3506
spoluvlastnícky podiel: 1/5
suma: 201,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 201,30 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 1625, druh: orná pôda, vo výmere 299 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3506
spoluvlastnícky podiel: 1/5
suma: 328,90
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 328,90 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1238/83, druh: ostatná plocha, vo výmere 282 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 4598
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spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 155,10
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 155,10 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1238/128, druh: ostatná plocha, vo výmere 55 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 4609
spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 30,25
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 30,25 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2345, druh: orná pôda, vo výmere 643 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3051
spoluvlastnícky podiel: 1/5
suma: 707,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 707,30 EUR

B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 40OdK/170/2020 – PONUKA NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Crossdefault
Management Group, k. s., Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Vladimíra
Bielika. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 10 dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15.00 hod.
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Záväzná ponuka musí byť doručená správcovi včas osobne alebo
poštou. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale
osobou konajúcou na základe plnomocenstva, správca neprihliada.

Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
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a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby, fotokópiu preukazu totožnosti;
· pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac, 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, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
c. označenie majetku, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na
predaj,
d. vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje,
e. návrh kúpnej ceny v EUR,
f. doklad o tom, že záujemcom bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu,
g. číslo účtu, na ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu.

C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu vedený vo FIO banka, a.s., IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326, VS: 406182019. Kópiu dokladu o
zložení zálohy na účet správcu je každý záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Neúspešným
záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového
zhodnotenia na účet uvedený záujemcom. Správca ako predávajúci je oprávnený uzavrieť s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.

D. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na predkladanie ponúk a po dohode a v čase dohodnutom so správcom na tel.
č.: 02/33889333, 0948/ 090 737, alebo e-mailom: office@crossdefault.sk.

E. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 10 dní odo
dňa otvorenia obálok. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie
záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si
vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí
záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia ponukového
konania a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, aby predložil správcovi podpísaný záväzný návrh
kúpnej zmluvy, a to v lehote do 10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu. V prípade, že záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca
zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v
určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v
prípade, ak všetky ponuky budú neprimerane nízke). V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky
ponuky správcom odmietnuté a správca ponukové konanie zruší. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky
odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.

V Trenčíne, dňa 24.03.2021
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Crossdefault Management Group, k.s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K014740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dis Art Valéria Ferčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dimitrovová 392/23, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/32/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/32/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Majetok č. 1 - osobné motorové vozidlo Škoda Fabia, rok výroby 2005, EČ: PD755ES, VIN:
TMBPW16Y354361450, farba biela, odhlásené, v zlom technickom stave bez STK a EK. Súp. hodnota 100.- eur,
mena: EUR, vlastníctvo dlžníka

K014741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPOLAGRO,s.r.o.v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubodiel 272, 913 23 Dubodiel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 152 253
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/14/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/14/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
JUDr. Danica Birošová , so sídlom kancelárie Piaristická 46 , 911 01 Trenčín , správca konkurznej podstaty
úpadcu : SPOLAGRO s.r.o. v konkurze , so sídlom 913 23 Dubodiel 272 , IČO : 34 152 253 , sp.zn. konania OS
Trenčín : 38K/14/2020 , týmto oznamuje , že v súlade s ustanovením §167I ods.1 v spojení s § 28 ods.3 ZKR boli
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa :
·

prihláška por. číslo 40/2021
sume 51.672,25 eur

, TOVOCHEM spol. s.r.o. , Psotného 12 , 911 01 Trenčín v celkovej

V Trenčíne 24.03.2021

JUDr. Danica Birošová, správca

K014742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Greňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Lehota 153, 916 35 Stará Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/563/2018 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/563/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie správcu: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín , správca majetku
dlžníka Alena Greňová , rod.Adamková , nar. 20.02.1964 , trvale bytom 916 35 Stará Lehota 153 , týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.

Kolo: PRVÉ

Predmet predaja :
Predmetom speňažovania je nehnuteľný majetok - konkrétne : súpisová položka č. 99 súpisu všeobecnej
konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 15/2021 dňa 25.01.2021 .

č.položky € /m2 KÚ
99.
0,9
Nesluša/Kysucké N/M

číslo LV č.parcely druh pozemku výmera v m2 podiel/ podiel podiel dlžníka hodn/ €
9705
C5033/13 lesné pozemky 513635
3
560
2751,62
2476,45

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Obálku označiť číslom
konkurzu a nápisom „ NEOTVÁRAŤ!“ . 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK 29 1111 0000 0014 0935 1003
VS: 385632018
Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka 1. kolo Greňová“.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese advokat@ak-birosova.sk

Správca upovedomuje , že náklady súvisiace s prevodom majetku hradí výlučne víťaz ponukového
konania , inak je správca oprávnený víťaznú ponuku odmietnuť .
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto nehnuteľný
majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia prvého ponukového konania najvyššiu ponuku.
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk .

JUDr. Danica Birošová, správca
NAŠE DATABÁZY

K014743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karas Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lednické Rovne ., 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/3/2021 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/3/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Ján Karas, nar. 17.01.1984, trvale bytom 020 61 Lednické Rovne,
pod sp. zn.: 40OdK/3/2021 oznamujem, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v pracovných dňoch
v čase od 10,00 hodiny do 12,00 hodiny a od 13,00 hodiny do 16,00 hodiny, po predchádzajúcom telefonickom
dohovore na tel. čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca
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K014744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karas Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lednické Rovne ., 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/3/2021 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/3/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504, ako správca
úpadcu Ján Karas, nar. 17.01.1984, trvale bytom 020 61 Lednické Rovne, konkurz vedený pod sp. zn.:
40OdK/3/2021, (ďalej len ako „Úpadca“) v zmysle § 32 ods. 7 písm. b.) zpodľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok, je vedený v slovenskej sporiteľni, a.s. IBAN:
SK5509000000000252951830, BIC: GIBASKBX.
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 vo výške 350,00 EUR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K014745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Komorová Marie
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
4. apríla 3/8, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/526/2020 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/526/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka: Marie Komorová, nar. 2.4.1963, trvale bytom 4.apríla 3/8, 972 43 Zemianske Kostoľany, občan SR pod
sp. zn.: 38OdK/526/2020, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Marie Komorová, nar. 2.4.1963, trvale bytom
4.apríla 3/8, 972 43 Zemianske Kostoľany, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/526/2020, zrušuje.
v Považskej Bystrici dňa 24. marca 2021
JUDr. Miroslava Žitníková, správca
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K014746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karas Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lednické Rovné ., 020 61 Lednické Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/3/2021 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/3/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka Ján Karas, nar. 17.01.1984, trvale bytom 020 61 Lednické Rovne, (ďalej len
„Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 40OdK/3/2021 zo dňa 25.01.2021 vyhlásený
konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová; uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 20/2021 dňa 01.02.2021 pod číslom K004890.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr.
40OdK/3/2021, dated January 25th 2021, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor: Ján
Karas, born on January 17th 1984, address 020 61 Lednické Rovne, (hereinafter only „Debtor“) and the trustee
Mgr. Janette Adamcová was appointed. The resolution of District Court Trenčín was published in the Commercial
Bulletin Nr. 20/2021 on February 1th 2021 by Nr. K004890.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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. 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. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. 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.
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
5. 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 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Janette Adamcová, správca, Staromyjavská
1031/14, 907 01 Myjava, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom
na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi musí byť prihláška
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Janette Adamcová,
trustee, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovak republic or electronically to his online mailbox using
appropriate form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of the person which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
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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 to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. 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).
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). 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).
Vzor
tlačiva
je
k dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal
and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the
establishment (§ 29 sec. 4 BRA). 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). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 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).
11. 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).
12. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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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 or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.
V Myjave dňa 24.marca 2021
Mgr. Janette Adamcová, správca
In Myjava, on March 24th 2021
Mgr. Janette Adamcová, trustee

K014747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrivnáková Margita, rod. Bencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová 328/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/44/2021 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/44/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Margita Hrivnáková, rod. Bencová, nar. 05.12.1959, trvale bytom
Trhová 328/2, 971 01 Prievidza, pod sp. zn.: 38OdK/44/2021 oznamujem, že do spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 10,00 hodiny do 12,00 hodiny a od 13,00 hodiny do 16,00
hodiny, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K014748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrivnáková Margita, rod. Bencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová 328/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1959
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/44/2021 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/44/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504, ako správca
úpadcu Margita Hrivnáková, rod. Bencová, nar. 05.12.1959, trvale bytom Trhová 328/2, 971 01 Prievidza, konkurz
vedený pod sp. zn.: 38OdK/44/2021, (ďalej len ako „Úpadca“) v zmysle § 32 ods. 7 písm. b.) zpodľa zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok, je vedený v
slovenskej sporiteľni, a.s. IBAN: SK5509000000000252951830, BIC: GIBASKBX.
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 vo výške 350,00 EUR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K014749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrivnáková Margita, rod. Bencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová 328/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/44/2021 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/44/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka Margita Hrivnáková, rod. Bencová, nar. 05.12.1959, trvale bytom Trhová
328/2, 971 01 Prievidza, (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka:
38OdK/44/2021 zo dňa 22.02.2021 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová;
uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 40/2021 dňa 01.03.2021 pod
číslom K010094.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr.
38OdK/44/2021, dated February 22nd 2021, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor:
Margita Hrivnáková, rod. Bencová, born on December 5th 1959, address Trhová 328/2, 971 01 Prievidza,
(hereinafter only „Debtor“) and the trustee Mgr. Janette Adamcová was appointed. The resolution of District Court
Trenčín was published in the Commercial Bulletin Nr. 40/2021 on March 1th 2021 by Nr. K010094.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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. 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. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. 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.
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
5. 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 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
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ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Janette Adamcová, správca, Staromyjavská
1031/14, 907 01 Myjava, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom
na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi musí byť prihláška
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Janette Adamcová,
trustee, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovak republic or electronically to his online mailbox using
appropriate form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of the person which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. 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 to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. 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).
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). 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).
Vzor
tlačiva
je
k dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal
and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the
establishment (§ 29 sec. 4 BRA). 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
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accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 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).
11. 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).
12. 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 or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.
V Myjave dňa 24.marca 2021
Mgr. Janette Adamcová, správca
In Myjava, on March 24th 2021
Mgr. Janette Adamcová, trustee
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K014750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mesková Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/495/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/495/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, IČO 24785199
Prihlásená suma celkom: 1716,56,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 3KČaSR-1
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K014751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podoba Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky nad Nitrou 642, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/49/2021 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/49/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka Róbert Podoba, nar. 14.06.1970, trvale bytom 958 52 Žabokreky nad Nitrou
642, (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 38OdK/49/2021 zo dňa
03.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová; uznesenie Okresného
súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 47/2021 dňa 10.03.2021 pod číslom K011863.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr.
38OdK/49/2021, dated March 3th 2021, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor: Róbert
Podoba, born on June 14th 1970, address 958 52 Žabokreky nad Nitrou 642, (hereinafter only „Debtor“) and the
trustee Mgr. Janette Adamcová was appointed. The resolution of District Court Trenčín was published in the
Commercial Bulletin Nr. 47/2021 on March 10th 2021 by Nr. K011863.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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
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BRA“) applies :
1. 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. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. 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.
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
5. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
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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 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Janette Adamcová, správca, Staromyjavská
1031/14, 907 01 Myjava, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom
na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi musí byť prihláška
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Janette Adamcová,
trustee, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovak republic or electronically to his online mailbox using
appropriate form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of the person which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. 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 to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. 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).
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). 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).
Vzor
tlačiva
je
k dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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
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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). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal
and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the
establishment (§ 29 sec. 4 BRA). 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). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 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).
11. 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).
12. 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 or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.
V Myjave dňa 24.marca 2021
Mgr. Janette Adamcová, správca
In Myjava, on March 24th 2021
Mgr. Janette Adamcová, trustee
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K014752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podoba Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky nad Nitrou 642, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/49/2021 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/49/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Róbert Podoba, nar. 14.06.1970, trvale bytom 958 52 Žabokreky
nad Nitrou 642, pod sp. zn.: 38OdK/49/2021, oznamujem, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v
pracovných dňoch v čase od 10,00 hodiny do 12,00 hodiny a od 13,00 hodiny do 16,00 hodiny, po
predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K014753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podoba Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky nad Nitrou 642, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/49/2021 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/49/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504, ako správca
úpadcu Róbert Podoba, nar. 14.06.1970, trvale bytom 958 52 Žabokreky nad Nitrou 642, konkurz vedený pod sp.
zn.: 38OdK/49/2021, (ďalej len ako „Úpadca“) v zmysle § 32 ods. 7 písm. b.) zpodľa zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok, je vedený v slovenskej sporiteľni,
a.s. IBAN: SK5509000000000252951830, BIC: GIBASKBX.
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 vo výške 350,00 EUR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K014754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Person Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianske Pravno ., 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/413/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/413/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka Rudolf Person, nar. 26.04.1985, trvale bytom Nitrianske Pravno, (ďalej len
„Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 38OdK/413/2019 zo dňa 25.06.2019 vyhlásený
konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová; uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 125/2019 dňa 01.07.2019 pod číslom K056273.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr.
38OdK/413/2019, dated June 25th 2019, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor: Rudolf
Person, born on April 26th 1985, address Nitrianske Pravno, (hereinafter only „Debtor“) and the trustee Mgr.
Janette Adamcová was appointed. The resolution of District Court Trenčín was published in the Commercial
Bulletin Nr. 125/2019 on July 1th 2019 by Nr. K056273.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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. 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. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
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schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. 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.
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
5. 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 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Janette Adamcová, správca, Staromyjavská
1031/14, 907 01 Myjava, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom
na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi musí byť prihláška
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Janette Adamcová,
trustee, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovak republic or electronically to his online mailbox using
appropriate form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of the person which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. 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 to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
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satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. 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).
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). 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).
Vzor
tlačiva
je
k dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal
and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the
establishment (§ 29 sec. 4 BRA). 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). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 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).
11. 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).
12. 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 or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.
V Myjave dňa 24.marca 2021
Mgr. Janette Adamcová, správca
In Myjava, on March 24th 2021
Mgr. Janette Adamcová, trustee

K014755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Košč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/501/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Miroslav Košč Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 14.05.1974 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/501/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/501/2020

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 85 101 Bratislava mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803, doručenej správcovi dňa 23.03.2021, t. j. po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 18.01.2021, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1. veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 85 101 Bratislava - mestská časť Petržalka,
IČO: 35 724 803

Pohľadávka č. 1 vo výške 4.802,31 EUR, z toho istina vo výške 2.476,35 EUR, úroky vo výške 1.427,04 EUR a
úroky z omeškania vo výške 898,92 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 26.11.2015 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. Žiadosť o vydanie kreditnej platobnej karty VÚB, a. s. (ďalej aj „zmluva“)
uzatvorenej dňa 24.04.2002, 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 4258,89 EUR, ktorá pozostávala z istiny vo výške
2476,35 EUR, z riadneho úroku vo výške 1427,04 EUR, z úroku z omeškania vo výške 333,42 EUR, z ostatných
nákladov a poplatkov 22,08 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 543,42 EUR.
Prílohy: Zmluva, vyhlásenie mimoriadnej splatnosti.
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 24.03.2021

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K014756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Košč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/501/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Miroslav Košč Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Ozorovská nová 1501/40, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 14.05.1974 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/501/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/501/2020

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 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155, doručenej správcovi dňa 11.03.2021, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 18.01.2021, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1. veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155

Pohľadávka č. 1 vo výške 127.968,52 EUR, z toho istina vo výške 118.461,38 EUR, úroky vo výške 6.269,03
EUR, úroky z omeškania vo výške 2.486,07 EUR a poplatok z omeškania vo výške 752,04 EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚVERU "Hypopôžička" zo dňa 13.08.2012, číslo
zmluvy: U 703704-12 - nezaplatenie dlžnej sumy. Táto pohľadávka je zabezpečená záložným právom k
nehnuteľnosti, a to na základe ZMLUVY O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI č. Z 703704-12
zo dňa 13.08.2012.
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 24.03.2021

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca
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K014757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strelec Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/504/2018 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/504/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka Ivan Strelec, nar. 18.04.1990, trvale bytom 971 01 Prievidza, podnikajúci pod
obchodným menom Ivan Strelec s miestom podnikania Jégeho ulica 874/9, 971 01 Prievidza, IČO 50 411 993,
(ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 40OdK/504/2018 zo dňa 10.12.2018
vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová; uznesenie Okresného súdu Trenčín
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 241/2018 dňa 14.12.2018 pod číslom K095449.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr.
40OdK/504/2018, dated December 10th 2018, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor:
Ivan Strelec, born on April 18th 1990, address 971 01 Prievidza, doing business under a trade name Ivan Strelec,
place of business Jégeho ulica 874/9, 971 01 Prievidza, IČO 50 411 993, (hereinafter only „Debtor“) and the
trustee Mgr. Janette Adamcová was appointed. The resolution of District Court Trenčín was published in the
Commercial Bulletin Nr. 241/2018 on December 14th 2018 by Nr. K095449.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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. 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. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. 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.
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
5. 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 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Janette Adamcová, správca, Staromyjavská
1031/14, 907 01 Myjava, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom
na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi musí byť prihláška
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Janette Adamcová,
trustee, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovak republic or electronically to his online mailbox using
appropriate form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of the person which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. 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 to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. 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).
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). 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).
Vzor
tlačiva
je
k dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal
and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the
establishment (§ 29 sec. 4 BRA). 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). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 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).
11. 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).
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12. 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 or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.
V Myjave dňa 24.marca 2021
Mgr. Janette Adamcová, správca
In Myjava, on March 24th 2021
Mgr. Janette Adamcová, trustee

K014758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Máliš Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 538/31, 956 22 Prašice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1961
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/269/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/269/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Václav Máliš nar. 27.02.1961, Družstevná 538/31, 956 22
Prašice, v konkurzním konaní vedenom pod sp.zn. 29OdK/269/2020 na Okresnom súde Nitra týmto vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 167n a p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku
menšej hodnoty .
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Kolo: Prvé

Predmet:
·
·
·

nehnuteľnosti tvoriacie súpisové zložky majetku č.1 až č. 7 v súpise všeobecnej postaty, ktoré sú
zverejnené v obchodnom vestníku SR č. 15/2021 zo dňa 25.01.2021 pod K003801
nehnuteľnosti tvoriace súpisové zložky majetku č.1 až č. 23 v súpise oddelenej
postaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, ktoré sú zverejnené v obchodnom vestníku SR č. 15/2021 zo dňa 25.01.2021 K003800
Nehnuteľnosti sa predávajú ako celok, teda ako 1 súbor spoločne.

Súbor majetku nehnuteľností zapísaný pod súpisovou zložkou č.1 až č. 7 v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenej v OV č. 15/2021 zo dňa 25.01.2021 a pod súpisovou zložkou č.1 až č. 23 v súpise oddelenej
postaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 zverejnenej v OV č.15/2021 zo dňa 25.01.2021

Súpisová hodnota majetku súboru: 4.808.93 Eur

Súbor majetku nehnuteľností
P.Č Druh

Výmera Štát Obec
v m2

Kat. územie Č.
LV

Parcela
registra

Parcelné Podiel Súpisová
číslo
Hodnota
EUR

Dôvod
zapísnia do Deň
v súpisu
zapísania
do súpisu

1.

Trvalý
trávnatý
porast

2412

SR PRAŠICE

Prašice

3726 C

2866/1

8/2505

0,59

§
167h
ods.
1 20.01.2021
ZKR

2.

Trvalý
trávnatý
porast

6363

SR PRAŠICE

Prašice

3735 C

1932/32

8/2505

1,55

§
167h
ods.
1 20.01.2021
ZKR

3.

Trvalý
trávnatý
porast

2551

SR PRAŠICE

Prašice

3735 C

1932/104 8/2505

0,62

§
167h
ods.
1 20.01.2021
ZKR

4.

Trvalý
trávnatý
porast

2312

SR PRAŠICE

Prašice

3735 C

1932/167 8/2505

0,56

§
167h
ods.
1 20.01.2021
ZKR

5.

Ostatná
plocha

477

SR PRAŠICE

Prašice

3735 C

1932/168 8/2505

3,65

§
167h
ods.
1 20.01.2021
ZKR

6.

Orná
pôda

9462

SR PRAŠICE

Prašice

3735 C

3136/2

8/2505

16,58

§
167h
ods.
1 20.01.2021
ZKR

7.

Orná
pôda

50660

SR PRAŠICE

Prašice

3767 C

3542/1

8/2505

88,71

§
167h
ods.
1 20.01.2021
ZKR

8.

Trvalý
trávnatý
porast

932

SR PRAŠICE

Prašice

1896 E

955

1/45

1,56

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

9.

Trvalý
trávnatý
porast

1528

SR PRAŠICE

Prašice

1897 E

954

1/45

2,61

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021
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Orná
10. pôda

896

SR PRAŠICE

Prašice

2233 E

838

1/5

98,28

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Orná
11. pôda

3129

SR PRAŠICE

Prašice

2233 E

3503

1/5

343,21

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Trvalý
12. trávnatý
porast

36

SR PRAŠICE

Prašice

2234 E

3765

1/150

0,01

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Trvalý
13. trávnatý
porast

19

SR PRAŠICE

Prašice

2234 E

3766

1/150

0,01

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Trvalý
14. trávnatý
porast

69

SR PRAŠICE

Prašice

2234 E

3768

1/150

0,04

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Trvalý
15. trávnatý
porast

33

SR PRAŠICE

Prašice

2235 E

3767

1/75

0,04

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Orná
16. pôda

1780

SR PRAŠICE

Prašice

2630 E

3430

11/60

178,95

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

17. Záhrada

471

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 249 C

194

1/1

806,44

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Orná
18. pôda

3770

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 408 E

403

1/10

165,41

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Orná
19. pôda

16814

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 409 E

911

1/10

737,84

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Orná
20. pôda

924

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 432 E

1008

1/10

40,53

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Orná
21. pôda

511

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 434 E

574

1/10

22,43

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

953

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 434 E

575

1/10

2,47

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Orná
23. pôda

1942

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 435 E

468

1/10

85,33

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Orná
24. pôda

36898

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 436 E

429

1/10

§ 167h ods. 1
1618,91 ZKR
20.01.2021

1475

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 436 E

430

1/10

3,82

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

7039

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 437 E

357

1/8

386,05

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

1816

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 438 E

643

1/10

4,69

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Orná
28. pôda

3141

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 439 E

880

1/10

137,91

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Orná
29. pôda

946

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 439 E

980

1/10

41,52

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Orná
30. pôda

424

SR TVRDOMESTICE Tvrdomestice 439 E

1047

1/10

18,61

§ 167h ods. 1
ZKR
20.01.2021

Travlý
22. trávnatý
porast

Trvalý
25. trávnatý
porast
Orná
26. pôda
Travlý
27. trávnatý
porast
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Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Predmet ponukového konania sa speňažuje ako jeden súbor majetku ( § 167p ods. 1 ZKR), pričom prednosť má
najvyššia ponuka. Správca upozorňuje záujemcu, že pri zapísaní nehnuteľností do katastra nehnuteľností môže
katastrálny úrad požadovať splnenie podmienky (povinnosti) podľa Zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
Súpisová hodnota majetku: za súbor majetku je 4.808,93 €.
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr 15 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: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu záujmu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky
voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Záujemcovia o kúpu na
ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
č. občianskeho preukazu, 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.
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.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky
a.
b.
c.
d.

musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 30%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v
určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
e. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
súboru majetku (4.808,93 Eur). Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu
vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304 6193 zálohu na celú ponúknutú
kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a variabilný symbol 0292692020.

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. Správca poučuje
prípadných záujemcov, 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 vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 15 pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.V
lehote päť 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.: 29OdK/269/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 0948 232 002, alebo mail spravca spravca@sisak-partners.sk
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,, Mostná 13, 949 01 Nitra.

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

K014759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Gašparová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Rotaridesa 425/1, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/296/2020 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/296/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Erika Gašparová, nar. 06.07.1983, trvale bytom J. Rotaridesa
425/1, 936 01 Šahy, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení
OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden
majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/296/2020, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 1/2021 zo dňa 04.01.2021 zrušuje.

v Nitre dňa 24.03.2021

JUDr. Ladislav Barát
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správca

K014760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Simon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 436, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/21/2021 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/21/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Informácia o vyhlásení konkurzu / Information regarding to declared bankruptcy procedure
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka
Ladislav Simon, nar.01.12.1965, bytom 946 13 Okoličná na Ostrove 436 , (ďalej v texte „dlžník“), Vám týmto
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.02.2021, sp. zn.23OdK/21/2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
č.31/2021, deň vydania 16.02.2021.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated May 20 2015, as the trustee of the
debtor: (the "Borrower") – dlžníka Ladislav Simon, nar.01.12.1965, bytom 946 13 Okoličná na Ostrove 436
(hereinafter only “the debtor”), our company obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Nitra No. 23OdK/21/2021 dated February 16 2021 bankruptcy procedure was declared on the debtors property.
This resolution of the District Nitra was published in Commercial Bulletin no. OV 31/2021 on date of issue
February 16 2021.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: Ing. Mária
Budniková., na adresu kancelárie: Mariánska 6, 949 01 Nitra a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra, na
adresu: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 01 Nitra, ku spisovej značke 23OdK/31/2021. Ak veriteľ doručí
prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee: Ing. Mária Budniková., to the address of agency:
Mariánska 6,949 01Nitra, Slovak republic and in one original to the District court Nitra, to the address: Okresný
súd Nitra 949 01 Nitra to the file No:23OdK/31/2021. Application which will be delivered later will be considered as
claim in bankruptcy proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other K/rights associated with
lodged claim.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. 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
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form and
must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. A model application form and
other necessary documents are available on thewebsite of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
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 bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia
konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of the
debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, the
total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are divided into
principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be
lodged in currency named EURO. If the claim is not lodged in currency named EURO, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange rate published by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange
rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or announce, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee with reasonable care. Documents proving evidence stated in application have
to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodge secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the application,
otherwise the claim in bankruptcy proceeding consider as unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security right. Ak
veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. If creditor lodge
conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition upon which the claim
arose.
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. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat in
Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have register seat or branch office in Slovak republic. The
creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the bankruptcy trustee,
otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial
Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District court cannot be correct or amend.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be attached to
application, otherwise these claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, ohodnotené
znaleckým posudkom /v prípade nepeňažnej pohľadávky/ alebo nebudú doručené v zákonom stanovenej lehote
sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Registration of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, dated of expertise
will not be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered expertise will not
be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered on time, these will not
be considered. The bankruptcy trustee and the court are not obliged tonotify the creditor of amendment or
correction of the incorrect or incomplete registration of claim.
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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Ing. Mária Budniková-konkurzný správca

K014761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Póčiková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1982
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/232/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/232/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom
správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca dlžníka: Jana Póčiková, nar. 26.05.1982, trvale bytom 949
01 Nitra (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o.,

Sídlo:

Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava

IČO:

35 724 803

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

1281,55 €
1
19.03.2021
Neuplatnené
3/E-1
24.03.2021

V Bratislave, dňa 24.03.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K014762
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 II. kolo verejného ponukového konania na
odpredaj hnuteľného majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 32/2021 dňa 17.02.2021 (K008125):
Druh
súpisovej
majetku

Číslo súpisovej zložky majetku 1.
Popis

zložky

Register

Iná
majetková
hodnota
Súpisová
hodnota v Eur

100% obchodný podiel v spoločnosti Lekáreň U milosrdného srdca, spol. s r.o., IČO: 36
527 424, so sídlom: Rázusova 5, 942 01 Šurany, Slovenská republika.
Zapísaná v Obchodnom registri
Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť má dlhy a nedoplatky voči Sociálnej poisťovni,
Okresného súdu Nitra, oddiel:
daňový nedoplatok a dlh voči Slovenskej republike. Pri spoločnosti existuje predpoklad
Sro, Vložka č. 10964/N
povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu zo strany spoločnosti, nakoľko podľa
zverejnených účtovných závierok je spoločnosť v úpadku (predlžená).

Číslo súpisovej zložky majetku 4.
Druh súpisovej zložky majetku
Emitent ( názov /IČO)
SALVIA Slovakia, a.s. v konkurze / IČO: 31 634 133
Druh CP
Forma CP
CFI
Akcia kmeňová
Na meno
ESVTFR
Počet kusov
% podiel na emisii Trhová cena/ks
1
0,028296
nezistená

1,-€

Cenný papier
ISIN
SK1110018407
Právo emisie
Menovitá hodnota
Prevod iba so súhlasom emitenta 10.000,- SKK
Súpisová hodnota v Eur
1,-

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 – II. KOLO- SÚPISOVÉ ZLOŽKY Č. 1 a 4 - 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.
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

144

Obchodný vestník 60/2021

·
·
·
·

·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.03.2021

Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku k jednej 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 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 :
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. ...“, podľa toho, o ktorú má záujem. Záloha vo výške
ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná
na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.

Záväzná ponuka musí obsahovať:

1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca 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. pri súpisovej zložke majetku č. 4 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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12. 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.
Pri súpisovej zložke majetku č. 4 je víťaz ponukového konania 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 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.
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V Nových Zámkoch, dňa 24.03.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K014763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sojková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
95171 Sľažany, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/275/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/275/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Kulich, správca so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, značka správcu S1351 (ďalej
ako „správca“), bol Uznesením Okresného súdu Nitra č. 30OdK/275/2020 - 20 zo dňa 27.11.2020, ustanovený za
správcu majetku dlžníka Anna Sojková, nar. 15.06.1994, bytom Sľažany, 951 71 Sľažany (ďalej ako „dlžník“).
Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 235/2020 dňa 07.12.2020.
V zmysle ust. §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „ZoKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
ako aj vyjadrenia dlžníka zo dňa 14.12.2020, som zistil, že dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by mohol
podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia §167h ZoKR.
V zmysle ustanovenia §167v ZoKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Anna Sojková, nar. 15.06.1994, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Anna Sojková, nar. 15.06.1994,
občan SR, vedený pod sp. zn. 30OdK/275/2020 S1351, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZKR).
V Nových Zámkoch dňa 24.03.2021
Ing. Jozef Kulich, správca

K014764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Póčiková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1982
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/232/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/232/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom
správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca dlžníka: Jana Póčiková, nar. 26.05.1982, trvale bytom 949
01 Nitra (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

BENCONT COLLECTION, a. s.

Sídlo:

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

47 967 692

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

2627,11 €
1
28.12.2020
Neuplatnené
2/B-1
24.03.2021

V Bratislave, dňa 24.03.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka

K014765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 313, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/3/2021 S 1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/3/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu , že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.1.2021, sp.zn: 23OdK/3/2021-20 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Jozef Kovács, nar. 28.03.1979, bytom Okoličná na Ostrove 313, 946 13 Okoličná na Ostrove,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Kovács, s miestom podnikania 946 13 Okoličná na Ostrove 174, IČO:
46 224 254 a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov
MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 15/2021 dňa 25.01.2021.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v není neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle § 167 v ods. 1ZKR ,
týmto oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Kovács, nar. 28.03.1979, bytom Okoličná na
Ostrove 313, 946 13 Okoličná na Ostrove, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Kovács, s miestom
podnikania 946 13 Okoličná na Ostrove 174, IČO: 46 224 254 sa končí a zároveň týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa tento konkurz dlžníka zrušuje.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K014766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Francúz Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra ..., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/109/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/109/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Juraj Francúz, nar. 09.08.1965, , Mesto Nitra (ďalej len „Dlžník“), oznamuje zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasne Správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167I ods. 1 ZKR: „Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh...“
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K014767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaškovič František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 261, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/238/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/238/2020
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka František Blaškovič, nar. 20.07.1961, Iža 261, 946 39 Iža (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167p ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 28/2021
zo dňa 11.02.2021 (K007050) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu:
Súpisová
hodnota v EUR

Položka Popis
1

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

Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu:
Vyššie uvedená súpisová zložka majetku nepatrí do výlučného vlastníctva Dlžníka nakoľko je vlastníctvom tretej
osoby s ohľadom na uvedené tento majetok nepatrí do konkurznej podstaty Dlžníka.
Podľa § 81 ods. 2 ZKR „Vylúčenie majetku zo súpisu podľa odseku 1 správca bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku. Vylúčenie majetku zo súpisu tiež oznámi veriteľskému výboru alebo dotknutým
zabezpečeným veriteľom.“
JUDr. Martina Holečková, správca

K014768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Néveriová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pačérok 182, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1954
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/275/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/275/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Alžbeta Néveriová, nar. 16.05.1954, Pačérok 182, 946 03 Kolárovo (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle
ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Súčasne Správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167I ods. 1 ZKR: „Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh...“
LawService Recovery, k.s., správca

K014769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľníckej školy 873/49, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1985
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/14/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/14/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka - Miroslav Gabriel, nar. 07.09.1985, bytom Roľníckej školy 873/49,
945 01 Komárno, týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 24.03.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K014770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szőke Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod záhradami 135/13, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/20/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/20/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Imrich Szőke, nar. 19.06.1966, Pod záhradami 135/13, 941 23 Andovce (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust.
§ 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Zastavaná plocha a
286
nádvorie
Záhrada

402

Zastavaná plocha a
230
nádvorie
Zastavaná plocha a
119
nádvorie
Zastavaná plocha a
638
nádvorie

Štát

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Katastrálne
územie

LV č. Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Andovce Andovce

105

1024/48

1/2

715 €

Andovce Andovce

105

1024/99

1/2

1 005 €

Andovce Andovce

1453 128

3/12

288 €

Andovce Andovce

1453 130

3/12

149 €

Andovce Andovce

1453 131

3/12

798 €

Stavba:
Popis

Štát

Obec

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Andovce

Ulica

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Andovce

105 1024/48

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/2

podiel Súpisné
č.
135

Súpisová
hodnota
30 000,-€

LawService Recovery, k.s., správca
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K014771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Danko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Nové Zámky - Mestský úrad, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové
Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/7/2021 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/7/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Nina Dubecová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Gejza Danko, nar.
10.08.1956, bytom Mesto Nové Zámky - Mestský úrad, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky, oznamuje
podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, tento konkurz sa končí. Konkurz sa
zrušuje zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 24.03.2021
Mgr. Nina Dubecová, správca

K014772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávnik 164, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/1/2021 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/1/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Nina Dubecová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Tomáš Nagy, nar.
02.08.1980, bytom 946 19 Trávnik 164, oznamuje podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, tento konkurz sa končí. Konkurz sa zrušuje zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 24.03.2021
Mgr. Nina Dubecová, správca

K014773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klaudia Chovancová, rod. Karvayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 976/52, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/146/2020 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 29.03.2021

23OdK/146/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ladislav Timuľák, správca v konkurze dlžníka: Klaudia Chovancová, rod. Karvayová, nar. 22.12.1986,
bytom 1. mája 976/52, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, týmto v súlade s ust. §28 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, zapísal dňa 24.03.2021 do zoznamu pohľadávok,
pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 9
Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 15294/B
Prihlásená suma pohľadávky č. 9:

7.166,36 EUR

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

K014774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Škubáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/25/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/25/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 7OdK/25/2020 zo dňa 16. 10. 2020
zverejneným dňa 22. 10. 2020
v Obchodnom vestníku č. 204/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ľudmila Škubáková, nar. 07. 03.
1953, trvale bytom Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina a zároveň som bola ustanovená za správcu dlžníka
Ľudmila Škubáková, nar. 07. 03. 1953, trvale bytom Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina, zastúpeného
Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP
v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina.
V súlade s ust. zákona vyhlasujem tretie kolo verejného ponukového konania na predaj majetku spísaného vo
všeobecnej podstate pod položkou 1 – 21, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku 247/2020 dňa 23. 12.
2020 pod položkou K0091542, pozemky v podielovom spoluvlastníctve dlžníka nachádzajúce sa v k. ú. Bánová,
obec Žilina, SR:

Bánová
Bánová
Bánová
Bánová

LV č.
3148
3148
3148
3148

parcela "E"
810/556
810/656
810/756
810/856

výmera m2
149,00
81,00
142,00
98,00

druh pozemku
zast.plocha a nádvorie
zast.plocha a nádvorie
zast.plocha a nádvorie
zast.plocha a nádvorie

spoluvl.podiel
k. ú.
1/3200
1/3200
1/3200

podiel m2
0,04656
0,02531
0,04438
0,03063

cena
25,00000
25,00000
25,00000
25,00000
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1,164
0,633
1,109
0,766
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Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová

3368
3150
3036
2652
2651
2650
3410
3410
3399
3399
2488
2487
2444
1621
1189
1020
976

722/120
810/57
794/48
722/220
723/27
723/6
723/159
723/383
723/183
723/259
723/283
794/46
794/2
794/14
723/51
1638
1601
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15
896,00
88,00
223,00
2116,00
1252,00
140,00
163,00
2968,00
181,00
319,00
4207,00
1019,00
2588,00
532,00
491,00
1424,00

vodná plocha
zast.plocha a nádvorie
lesný pozemok
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
trvalý trávny porast
ostatná plocha
zast.plocha a nádvorie
vodná plocha

1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200

Deň vydania: 29.03.2021
0,00469
0,28000
0,02750
0,06969
0,66125
0,39125
0,04375
0,05094
0,92750
0,05656
0,09969
1,31469
0,31844
0,80875
0,16625
0,15344
0,44500

15,00000
25,00000
90,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
0,15000
20,00000
25,00000
15,00000

0,070
7,000
2,475
1,394
13,225
7,825
0,875
1,019
18,550
1,131
1,994
26,294
6,369
0,121
3,325
3,836
6,675

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V III. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu pod súpisovou zložkou 1- 21 za najvyššiu
ponúkanú kúpnu cenu, pričom prednosť majú ponuky na kúpu pozemkov a podielu na nehnuteľnostiach ako
celok.
2. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená záujemcom na účet správcu IBAN
SK2811110000006821942000, BIC: UNCRSKBX, VS 7252020, poznámka: ponuka Škubáková Bánová
3. Záujemcovia predložia správcovi ponuky písomne v zalepenej obálke s označením "KONKURZ Ľudmila
Škubáková č.k. 7OdK/25/2020-ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk do kancelárie správcu je určená hmotnoprávna lehota 10 (desať) kalendárnych dní odo
dňa vyhlásenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom zverejnenie sa riadi ust. § 199 ods. 9
zákona č. 7/2005 Z. z. a na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet
speňažovania a zároveň zloží ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu podľa bodu V prípade doručenia ponúk
viacerých záujemcov s ponukou rovnakej ponúkanej kúpnej ceny rozhodne žreb správcu.
7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, na ostatné jeho podané ponuky sa nebude
prihliadať.
8. Ponuka musí obsahovať minimálne návrh kúpnej ceny, ďalej záujemca predloží - fyzická osoba, ktorá nie je
podnikateľom čestné vyhlásenie o svojej totožnosti a osobných údajoch vrátane trvalého pobytu, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca
súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správkyňou a kontaktné údaje (telefonický kontakt,
mail). Na ponuky, ktoré nebudú dostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín a miesto otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na doručovanie
písomných ponúk o 8,00 hod. v kancelárii správcu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 5
pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Správca bude kontaktovať iba úspešného predkladateľa ponuky.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca doručí návrh kúpnej zmluvy spolu s určením lehoty, do
ktorej je povinný kúpnu zmluvu podpísať. Záloha zložená na účet správcu podľa bodu 2. bude započítaná na
kúpnu cenu v plnej výške. Náklady spojené so spísaním kúpnej zmluvy vrátane správnych poplatkov znáša v plnej
výške kupujúci ako úspešný účastník verejného ponukového konania a je povinný ich nahradiť na účet správcu.
11. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy, čo bude považované za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmarenie verejného ponukového konania.
12. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Záujemcovia o bližšie informácie môžu správcu kontaktovať e-mailom na m.ferencikova@ferencikova.online
V Martine dňa 24. 03. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K014775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/9/2017 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/9/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 7. KOLO
SPODNÝ VÝROBNÝ ZÁVOD, DAXNEROVA ULICA - TISOVEC
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36
865 265, zn. správcu S1436 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 30.03.2021
siedme kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy
Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888 (ďalej len „Úpadca“),
predstavujúcej spodný výrobný závod, nachádzajúci sa na Daxnerovej ulici, ktorý popri hornom výrobnom závode
slúžil Úpadcovi na realizáciu jeho hlavného predmetu činnosti (podnikania) zodpovedajúceho vývoju, výrobe,
odbytu a servisu univerzálnych dokončovacích cestných stavebných strojov, prídavných zariadení, oceľových
konštrukcií stavebných mechanizmov, ktorá pozostáva z (i) nehnuteľností, (ii) hnuteľných vecí najmä strojov
a zariadení, ktoré slúžili na prevádzku podniku, vrátane náradia a náradia vlastnej výroby a vnútorného vybavenia
nehnuteľností (iii) skladových zásob v podobe materiálov a nedokončených výrobkov, (iv) práv a záväzkov zo
zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k nehnuteľnostiam tvoriacich spodný výrobný závod, (v) iných majetkových
hodnôt v podobe cenných papierov (okrem akcií Úpadcu v spoločnosti ZTS Martin, akciová spoločnosť),
vývojových úloh, softwaru a ďalších oceniteľných práv vrátane a (vi) peňažných pohľadávok vzťahujúcich sa
k tejto časti podniku Úpadcu.
Časť podniku úpadcu (Spodný výrobný závod) tvorí najmä nasledovný majetok zaradený do súpisu
konkurzných podstát Úpadcu nasledovne:
·

v časti nehnuteľností (i) do:

a. súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa FDP Investments a.s., so sídlom Mariánska 32/A,
900 31 Stupava, IČO: 35 756 951 (uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 8K/9/2017, zo dňa 22.07.2019, súd
povolil spoločnosti FDP Investment a.s. vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa Slovenská sporiteľňa,
a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 Bratislava, IČO: 00 151 653; oznam o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 164/2019 dňa 26.08.2019), ktorého posledná aktualizácia bola
zverejnená dňa 22.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 15/2019 pod značkou záznamu K006398 ako
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre k.ú. Tisovec, vrátane ich súčastí a príslušenstva (súpisové položky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku por. č. 5 až 60);
b. súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 12.10.2018
v Obchodnom vestníku MS SR č. 198/2018 pod značkou záznamu K077278 ako nehnuteľnosť – pozemok parc.
č. 5029/2 (súpisová položka majetku por. č. 35);
(ďalej spolu nehnuteľnosti uvedené pod písm. a. a písm. b. aj ako „Nehnuteľnosti“);
·

·

·

·

v časti hnuteľných vecí (ii) do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu,
ktorý bol zverejnený dňa 18.02.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 34/2019 pod značkou záznamu
K014661 (súpisové položky majetku por. č. 81 až 239 a 242, por. č. 253 až 338, 379 a 380 – hnuteľné
veci tvoriace vnútorné vybavenia nehnuteľností, vrátane strojov a zariadení, náradia a špeciálneho
náradia pôvodne slúžiaceho na výrobnú činnosť Úpadcu) a ktorý bol zverejnený dňa 07.06.2018 v
Obchodnom vestníku MS SR č. 109/2018 pod značkou záznamu K039964 (súpisové položky majetku
por. č. 14, 15 a 16 – motorové vozidlá);
v časti skladových zásob (iii) do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa RAVEN a.s.,
ktorý bol zverejnený dňa 25.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 18/2019 pod značkou záznamu
K007769 (súpisové položky majetku por. č. 2 až 8 – zásoby materiálu, polotovarov, nedokončenej výroby,
výrobkov a tovarov);
v časti iných majetkových hodnôt (v) do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
Úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 18.02.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 34/2019 pod značkou
záznamu K014661 (súpisové položky majetku por. č. 37 až 43 – vývojové úlohy; súpisové položky
majetku por. č. 44 až 79 a 240 a 241 – software a súpisová položka por. č. 80 – oceniteľné práva) a ktorý
bol zverejnený dňa 07.11.2017 v Obchodnom vestníku MS SR č. 212/2017 pod značkou záznamu
K036605 (súpisové položky majetku por. č. 18 a 20 – cenné papiere - akcie);
v časti peňažných pohľadávok (vi) do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa FDP
Investments a.s. (pôvodne Slovenská sporiteľňa, a.s.), preradenie ktorého zo súpisu všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov bolo zverejnené dňa 23.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 16/2019
pod značkou záznamu K006970 (súpisové položky majetku por. č. 62, 68, 71 a 72).

Predmetom časti podniku úpadcu (Spodný výrobný závod) nie sú tie súpisové zložky majetku zaradené do
oddelených podstát iných zabezpečených veriteľov, a to najmä nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre
katastrálne územie Tisovec, ktoré teritoriálne nesúvisia s areálom spodného výrobného závodu Úpadcu. Jedná sa
najmä o nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre katastrálne územie Tisovec tvoriace horný výrobný závod
Úpadcu, nákupné stredisko a ubytovacie zariadenie (hotel s reštauráciou). Predmetom speňaženia nie sú ani
akcie Úpadcu v spoločnosti ZTS Martin, akciová spoločnosť.
Predmetom časti podniku nie je ani majetok Úpadcu zaradený do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov Úpadcu zverejneného dňa 18.02.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 34/2019 pod značkou záznamu
K014661, nachádzajúce sa mimo nehnuteľností tvoriacich spodný výrobný závod, a to majetok nachádzajúci sa
v nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 76 pre katastrálne územie Tisovec tvoriacich nákupné stredisko
(súpisové položky majetku por. č. 246 až 252 – iné majetkové hodnoty (software) a por. č. 369 až 378 – hnuteľné
veci), ubytovacie zariadenie - hotel s reštauráciou (súpisové položky majetku por. č. 243 až 245 – hnuteľné veci
a por. č. 352 až 368 – hnuteľné veci), horný výrobný závod (súpisové položky majetku por. č. 240 a 241 – iné
majetkové hodnoty (software) a v nehnuteľnostiach (doškoľovacie a rekreačné zariadenie – Chata Zbojská)
zapísaných na LV č. 645 pre katastrálne územie Pohronská Polhora (súpisové položky majetku por. č. 339 až 351
– hnuteľné veci).
Bližšia špecifikácia Nehnuteľností
Nehnuteľnosti tvoriace časť podniku úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania v tomto ponukovom konaní
(stavby spodného závodu CSM Tisovec), sa nachádzajú na Daxnerovej ulici v Tisovci a sú tvorené
administratívnou budovou (súp. č. 756), jedálňou a kuchyňou (súp. č. 1212), nadstavbou AB (súp. č. 1213),
výrobnou halou (súp. č. 1214), halou A-12 (súp. č. 1215), centrálnym skladom olejov (súp. č. 1216), garážami
(súp. č. 1217), skladom technických plynov (súp. č. 1218), skladom odbytu (súp. č. 1219), halou repasie so
sociálnym prístavkom (súp. č. 1220), lakovňou (súp. č. 1221), strojovňou lakovne (súp. č. 1222), OTS (súp. č.
1223, jedná sa o budovu pre administratívu), kotolňou na pevné palivo a sociálnym prístavkom (súp. č. 1224),
medziskladom (súp. č. 1225), flotačnou čističkou (súp. č. 1226), umývacou rampou (súp. č. 1227), čerpačkou
vody (súp. č. 1228), usadzovacou nádržou so strojovňou (súp. č. 1326), prietokovým odlučovačom ropných látok
(súp. č. 1327), plynovou kotolňou (súp. č. 1659), skladom uhlia (súp. č. 1660), skladom (súp. č. 1661), vrátane
príslušenstva a pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 76 pre katastrálne územie Tisovec, obec Tisovec,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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okres Rimavská Sobota.
Analýza polohy nehnuteľností: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Tisovec, v okrese Rimavská Sobota, v
Banskobystrickom kraji. Mesto leží v severnej časti okresu, na rieke Rimava v regióne Malohont. Severne od
mesta leží Muránska planina, východne i západne Stolické vrchy. Od juhu z Rimavskej Soboty na severozápad
do Brezna vedie cesta I/72, severovýchodným smerom na Červenú Skalu a Poprad vedie cesta II/531. Cez
Tisovec prechádza regionálna železničná trať Brezno – Jesenské. Okresné mesto Rimavská Sobota je vzdialená
36 km južne, Brezno 29 km severozápadne, Jelšava 31 km východne a krajské mesto Banská Bystrica je
vzdialené 70 km na západ. Hodnotená nehnuteľnosť spodný závod CSM Tisovec vrátane okolia sú situované v
okrajovej južnej časti intravilánu mesta Tisovec. Areál závodu je v území ohraničený Daxnerovou ulicou zo
západu, nezastavanými pozemkami so železničnou traťou z východu, zástavbou rodinných a bytových domov zo
severu a priemyselnými budovami z juhu. Areál je priamo prístupný z Daxnerovej ulice, ktorá je súčasťou cesty
I/72 na ťahu Rimavská Sobota-Brezno. Lokalita je priemyselnou časťou mesta, vzdialená od centra mesta 1 km.
Je tu možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu, elektrinu, verejnú kanalizáciu a pevnú linku.
Analýza využitia nehnuteľností: Hodnotená nehnuteľnosť spodný závod CSM Tisovec vrátane okolia je využívaná
na účel, pre ktorý bola naprojektovaná vrátane právoplatne povolených zmien. Jedná sa o výrobný areál s
prevádzkovými priestormi výroby, skladov, garáží a administratívy, vrátane technického a sociálno-hygienického
zázemia vrátane stravovania zamestnancov. Iné využitie sa v súčasnosti bez patričných stavebných úprav nedá
predpokladať. Väčšina stavieb areálu je toho času užívaná a primerane udržiavaná. Ostatné nevyužívané stavby
boli bez údržby. Prípadné riziká spojené s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na
nehnuteľnostiach, ktoré by vplývali na využitie nehnuteľností, neboli zistené. Konfliktné skupiny sa v blízkosti
nehnuteľnosti nenachádzajú. Hluk je primeraný intenzite dopravy.
Pozemky tvoriace spodný závod CSM Tisovec vrátane okolia sú situované v okrajovej južnej časti intravilánu
mesta Tisovec. Pozemky areálu závodu sú v území ohraničené Daxnerovou ulicou zo západu, nezastavanými
pozemkami so železničnou traťou z východu, zástavbou rodinných a bytových domov zo severu a priemyselnými
budovami z juhu. Pozemky sú prevažne rovinaté, s upraveným povrchom, prístupné z Daxnerovej ulice, ktorá je
súčasťou cesty I/72 na ťahu Rimavská Sobota-Brezno. Lokalita je priemyselnou časťou mesta, vzdialená od
centra mesta 1 km. Je tu možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu, elektrinu, verejnú kanalizáciu a
pevnú linku.
Podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu
(zilina@irkr.sk) alebo v kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj) a v kancelárii na
Revolučná 10, 010 01 Žilina (pre Žilinský kraj) počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00
hod. - 16:00 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového konania
správca vydá za poplatok 250,- € bez DPH (t.j. 300,- € s DPH), a to v listinnej alebo elektronickej podobe.
V žiadosti o zaslanie podkladov, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, ktorá
žiadosť predkladá, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
a.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.

presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.

IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.

údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.

e-mailovú adresu,

f.

telefonické spojenie,

g.

kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR zapísaný).

V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú
uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.
Záujemcovi, ktorému boli vydané podmienky ponukového konania a za ich prevzatie riadne zaplatil poplatok,
správca na požiadanie záujemcu:
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ústne poskytne bližšie informácie ohľadom speňažovanej časti podniku Úpadcu (Spodný výrobný závod);
poskytne vzor zmluvy o predaji časti podniku v znení, v ktorom bude uzatvorená s víťazným záujemcom;
poskytne vzor dohody;
poskytne k nahliadnutiu znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností
tvoriacich areál hlavného (spodného) výrobného závodu Úpadcu;
umožní obhliadku speňažovanej časti podniku Úpadcu (Spodný výrobný závod) vo vopred dohodnutom
čase.

Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej
značke 8K/9/2017 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 28.04.2021 do 16:00 hod.
(záloha musí byť pripísaná v prospech účtu v súlade s podmienkami ponukového konania najneskôr dňa
28.04.2021 do 12:00 hod.) v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené
„Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze
(Spodný výrobný závod) – NEOTVÁRAŤ.“
V rovnakej lehote, t.j. najneskôr do 28.04.2021 do 16:00 hod. je potrebné záväzné ponuky adresovať a fyzicky
doručiť aj zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s., na adresu jeho sídla Mariánska 32/A, 900 31
Stupava, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu –
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Spodný výrobný závod) – NEOTVÁRAŤ.“
Ponuka musí byť v lehote doručená fyzicky správcovi a súčasne zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s.,
v papierovej písomnej forme, pričom nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. V prípade, ak nebude záväzná ponuka doručená včas
správcovi a súčasne zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s., na takúto ponuku sa nebude v ponukovom
konaní prihliadať. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K014776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 1407/50, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/170/2020 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/170/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty: dlžníka Ľubomír Cicko, nar. 02.01.1979, bytom Jánošíkova 1407/50, 036 01 Martin
podľa ust. 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Marta Bojo Vevurková- správca
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K014777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 3. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
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
položkami číslo 1. - 2. (Súbor 1) v súpisovej hodnote 508,56 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – 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 (508,56 €). 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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 1. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K014778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 3. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
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 3. (Súbor 2) v súpisovej hodnote 4 995,90 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
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s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – 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.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
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 (4 995,90 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
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.
V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
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.
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: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 2. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K014779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 3. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
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 4. (Súbor 3) v súpisovej hodnote 358,75 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – 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 (358,75 €). 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
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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: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 3. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K014780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 3. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
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 5. (Súbor 4) v súpisovej hodnote 1 763,26 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (1 763,26 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
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.
V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
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.
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: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 4. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K014781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pajunková Alojzia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Tvrdošín 02744, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/195/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/195/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca konkurznej podstaty Dlžníka Alojzia Pajúnková, nar. 05.05.1975, trvale
bytom 027 44 Tvrdošín, korešpondenčná adresa: Ružová 2, 974 11 Banská Bystrica, do 11.01.2020 podnikajúci
pod obchodným menom Alojzia Jurčiová, s miestom podnikania Oravské nábrežie 157/25, 027 44 Tvrdošín, IČO:
41 796 225, (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, súčinnosti Dlžníka ako i z preskúmania pomerov Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K014782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zona Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Teplice Turčianske Teplice, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/22/2020 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/22/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Milan Zona, nar.: 08.11.1979, trvale bytom: mesto Turčianske
Teplice, 039 01 Turčianske Teplice v zmysle § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zapísal pod č. 5 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa EOS
KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803 v prihlásenej sume pohľadávky 3 578,73 EUR.
V Žiline dňa 24.03.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K014783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strkáč Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 850, 013 23 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/201/2020 S1302
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Okresný súd Žilina
9OdK/201/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Vlastimil Strkáč, nar.: 15.01.1980, trvale bytom: Višňové 850, 013
23 Višňové v zmysle § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zapísal pod č. 7 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35 815 256 v prihlásenej sume pohľadávky 636,08 EUR.
V Žiline dňa 24.03.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K014784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Chudjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenovská 450, 029 57 Oravská Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/197/2020S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/197/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Marta Bojo Vevurková dlžníka Jozef Chudjak, nar. 10.08.1970, bytom Jasenovská 450, 029 57
Oravská Lesná ( ďalej len v texte „ Dlžník“) na majetok, ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz
uznesením Okresného súdu v Žiline sp. zn. 3OdK/197/2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
1/2021 zo dňa 04.01.2021 , 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“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie
nehnuteľného majetku ako súboru majetku dlžníka ( s. zložka 2,3,a 4), ktorý bol zverejnený v súpise všeobecnej
podstaty v OV č. 38/2021 dňa 25.02.2021.

2 s.z.

LV č. 755 k. ú. Novoť, obec Novoť, okres Námestovo, parc. č. 2414 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 723
m2, pod B 117 v 1/1088 úč.
súpisová hodnota 1,-eur
3 s.z.
LV č. 6079 k. ú. Novoť, obec Novoť, okres Námestovo, parc. č. 2376 trvalý trávny porast o výmere 918 m2, pod
B 63 v 7/1216 úč.
súpisová hodnota 6,- eur
4.s.z.
LV č. 6159 k. ú. Novoť, obec Novoť, okres Námestovo, parc. č. 2670 lesný pozemok o výmere 325, parc.č.
2817 lesný pozemok o výmere 159840 m2, parc.č.2818 lesný pozemok o výmere 193421 m2, parc.č. 2819 lesný
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pozemok o výmere 554892 m2, parc.č. 2911/1 trvalý trávny porast o výmere 227 m2, parc. č. 2985 trvalý trávny
porast 769917 m2, parc.č. 2987 trvalý trávny porast 11924 m2, parc.č. 2988 trvalý trávny porast o výmere 29632
m2, parc.č. 2991/2 trvalý trávny porast o výmere 16761 m2, parc.č. 2993 trvalý trávny porast o výmere 10760 m2,
parc.č. 2994 trvalý trávny porast o výmere 1555 m2, parc. č. 2996 trvalý trávny porast o výmere 990 m2, parc.č.
6636/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2, parc.č. 6636/4 trvalý trávny porast o výmere 440 m2,
parc.č. 6641/1 vodná plocha o výmere 1822 m2, parc.č. 6878/1 o výmere 171 m2, parc.č. 8145 lesný pozemok
o výmere 5834 m2 pod B 37/703232.
súpisová hodnota 93,- eur

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.: 3OdK/197/2020 S1523 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.

2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 02901 Námestovo,
3) Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku, nehnuteľnosti sa
predávajú ako súbor vecí,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu (100,-eur) vo výške 100% musí byť pripísaná v
prospech účtu IBAN:SK23 5600 0000 0040 0867 9001, variabilný symbol: 1972020, najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej
osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi

po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
prevodom nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.
7) 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.
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8) 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.
9) 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.
10) 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.
11) Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude
záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu
po skončení ponukového konania.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca

K014785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Koniarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškova 4 / 25, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová

Výťažok zo

Majetok
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Súpisová
Výťažok zo
hodnota [EUR] speňaženia [EUR]

Zrážky zo mzdy úpadcu za
500.00
mesiace 02/2021 a 03/2021
Preplatok preddavku na
0.12
úhradu nákladov konkurzu

0.12

Deň vydania: 29.03.2021
Stav

Majetok
Zabezpečenie
tretej osoby

Zapísaný

Nie

Speňažený

Nie

K014786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Škubáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/25/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/25/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Ľudmila Škubáková,
nar. 07. 03. 1953, trvale bytom Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina, zastúpeného Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6,
011 00 Žilina, oznamuje v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z., že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola dňa 16. 02. 2021 doručená:
·

prihláška pohľadávky poradové číslo 1 veriteľa BENCONT COLLECTION, a. s. , Vajnorská 100/A, 831
04 Bratislava, IČO: 47 967 692, v celkovej sume 3 999,04 Eur a bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod číslom 3/B-1

Správca oznamuje konkurzným veriteľom, že preddavok pre popretie pohľadávky môžu skladať v zmysle
ustanovenia § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz Republik and Slovakia, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK28 1111 0000 0068 2194 2000, BIC: UNCRSKBX,variabilný symbol:
číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
V Martine dňa 24. 03. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K014787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Chudjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenovská 450, 029 57 Oravská Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/197/2020S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/197/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Marta Bojo Vevurková dlžníka Jozef Chudjak, nar. 10.08.1970, bytom Jasenovská 450, 029 57
Oravská Lesná ( ďalej len v texte „ Dlžník“) na majetok, ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz
uznesením Okresného súdu v Žiline sp. zn. 3OdK/197/2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1/2021 zo dňa 04.01.2021 , 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“)
1. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka, ktorý bol zverejnený v OV č. 38/2021
dňa 25.02.2021, pod K009719
1s.z.

typ
NISSAN ALMERA farba zelená

výrobné číslo
JN1FFAN15U0112594

evidenčné číslo
NO 630 CR

kde sa vec nachádza
Oravská Lesná

súpisová hodnota
600,-€

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
V prípade záujmu je potrebné si obhliadku vopred dohodnúť emailom na adrese: martavevurkova@yahoo.es
Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.:3OdK/297/2019 -A– ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 02901 Námestovo,
3) Lehota na predkladanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN:SK23 5600 0000 0040 0867 9001, variabilný symbol: 22042019, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
prevodom motorového vozidla znáša nadobúdateľ.
7) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) 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.
9) 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.
10) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
11) 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.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca

K014788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Zapletal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madočany 207, 034 83 Liptovská Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/194/2020S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/194/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Marta Bojo Vevurková dlžníka Stanislav Zapletal, nar. 23.10.1977, bytom Madočany 207, 034 83
Liptovská Teplá, podnikajúceho pod obchodným menom Stanislav Zapletal- MONTA, s miestom podnikania
96265 Hontianske Nemce 162, IČO: 34 625 976 do 09.03.2009, (ďalej len Dlžník „) na majetok, ktorého Okresný
súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením Okresného súdu v Žiline sp. zn. 3OdK/194/2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 236/2020 zo dňa 08.12.2020, 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“) 1. kolo ponukového
konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka, ktorý bol zverejnený v OV č. 47/2021 dňa 10.03.2021, pod
K011950;
·

Iná majetková hodnota – 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti MONTA – nábytok,
s.r.o., so sídlom 962 65 Hontianske Nemce 162 ,IČO: 44 629 516, Register: Obchodný register
Okresného súdu Banská Bystrica , vložka číslo 16155/S, oddiel Sro
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súpisová hodnota 5.000,-eur

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.: 3OdK/194/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 02901 Námestovo,
3) Lehota na predkladanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku, nehnuteľnosti sa
predávajú ako súbor vecí,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN:SK23 5600 0000 0040 0867 9001, variabilný symbol: 1942020, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
prevodom nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ. Úspešný záujemca pri podpise zmluvy preukáže že nie je evidovaný
v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie ako povinný a nie je vedený v zozname daňových dlžníkov
podľa osobitného zákona.

7) 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.
8) 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.
9) 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 zmluvu.
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10) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne
ceny.
11) Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude
záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu
po skončení ponukového konania.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca

K014789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plevko Štefan, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 47/85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1957
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/26/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/26/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, vo veci dlžníka:
Ing. Štefan Plevko, nar. 12.09.1957, trvale bytom Kukučínova 47/85, 02401 Kysucké Nové Mesto (ďalej aj
ako len „Dlžník“) oznamuje, že zrušuje oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu,
ktoré bolo zverejnené dňa 24.03.2021 v Obchodnom vestníku SR č. OV 57/2021, K014183, z dôvodu duplicitného
vyhlásenia I. kola verejného ponukového konania na predaj majetku Dlžníka patriaceho do oddelenej podstaty.

V Žiline, dňa 24.03.2021
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka

K014790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Habrún
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica 1. mája 90/15, 013 13 Konská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/307/2018 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/307/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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LexCreditor k.s., správca dlžníka: Ľuboš Habrún, nar. 05.04.1973, bytom Ulica 1. mája 90/15, 013 13 Konská,
v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
56. Slovenská konsolidačná, a.s.,
výške 1381,11 EUR,
57. Slovenská konsolidačná, a.s.,
výške 879,62 EUR,
58. Slovenská konsolidačná, a.s.,
výške 354,68 EUR,
59. Slovenská konsolidačná, a.s.,
výške 360,35 EUR,
60. Slovenská konsolidačná, a.s.,
výške 108,88 EUR,

so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej

LexCreditor k.s.

K014791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Durstin Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 2004/7, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1969
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/20/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/20/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Vojtech Durstin, nar. 02.06.1969, Hlboké 2004/7, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 241/2020 zo dňa
15.12.2020 (K089850).
Pozemky:
Výmera
v m2

Druh

Zastavaná plocha a
65 m2
nádvorie

Katastrálne
územie

Štát

Obec

Slovenská
republika

Smižany Smižany

LV č.

Parcelné
č.

3095 1733/3

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

1/4

325,- €

Stavba:
Katastrálne
územie

Popis

Štát

Obec

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Smižany Smižany

LV č. Parcelné č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

3095 1733/3

1/4

podiel

Súpisné č.

Súpisová
hodnota

624

1675,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk.
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Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Vojtech Durstin – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 3095 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050
5876 4399, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú
ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení
zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za
Nehnuteľnosti LV č. 3095 - Vojtech Durstin“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu
pripísaná na účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná
kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca
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K014792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankovič Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 2996 / 3, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/147/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/147/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Roman Jankovič, nar. 29.12.1968, Trnavská 2996/3, 010 08 Žilina, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 18.03.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 85102 Slovenská republika 7215,13 €

LawService Recovery, k.s., správca

K014793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Štrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráňavy 225, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/1/2021.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/1/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, podľa § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz dlžníčky Miroslava Štrbová, nar. 13.01.1979, tr.bytom Stráňavy 225, 013 25,
Stráňavy, Slovensko, sa k o n č í .
Dôvod:
Zisteným majetkom Dlžníčky, ktorý podlieha konkurzu, je zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,00 eur. Iný majetok nebol zistený.
Z tohto stavu majetku dlžníka a sumy pohľadávok proti podstate je nesporné, že hodnota konkurznej podstaty
nepokryje náklady konkurzu, ktoré predpokladá ustanovenie § 167t ods. 1 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením správcu v Obchodnom vestníku o skončení konkurzu na majetok dlžníčky Miroslava Štrbová,
nar. 13.01.1979, tr. bytom Stráňavy 225, 013 25, Stráňavy, Slovensko, sa konkurz podľa § 167v ods. 1,
druhá veta ZKR z r u š u j e .

K014794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Ilavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Plavom 2021/2, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/168/2020 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/168/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lena Mišalová, správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Ilavský, nar. 05.06.1983, Za Plavom 2021/2,
032 03 Liptovský Ján, v konkurzom konaní sp. zn. 1Odk/168/2020 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 predpisov (ďalej len
„ZoKR“) zverejňuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku:
Typ súpisovej
súpisová
zložky
Všeobecná podstata - popis majetku
podiel hodnota
právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 15% v spoločnosti
iná majetková
Ilavsky-Transped, s.r.o., so sídlom Liptovský Ján 2021, 032 03, IČO: 50 096 061, zapísanej v obchodnom 1/1
750 €
hodnota
registri OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 64784/L

Predmetný majetok (ďalej len „vyrovnací podiel“) bol zapísaný do súpisu zverejneného v Obchodnom vestníku č.
243/2020 zo dňa 17.12.2020 (K090466) a verejné ponukové konanie správca vyhlasuje za nasledovných
podmienok:
1/
Ponuky sa doručujú písomne na adresu kancelárie správcu: Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín,
v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie 1Odk/168/2020 neotvárať!“. Lehota na predkladanie ponúk je
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v obchodnom vestníku,
pričom lehota končí posledný deň o 15:00 hod. V prípade, ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja
alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň o 15:00 hod. Na ponuky, ktoré
nebudú správcovi doručené v lehote, správca neprihliada. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
pričom na neskoršie podané ponuky rovnakého záujemcu nebude správca prihliadať.
2/
V lehote určenej na predkladanie ponúk musí záujemca zložiť zálohu vo výške celej ponúkanej kúpnej
ceny za vyrovnací podiel na účet správcu vedený v SLSP, a.s. IBAN: SK59 0900 0000 0001 7514 1462 a do
správy pre prijímateľa uviesť „ponukové konanie 1Odk/168/2020“. Na ponuky, pri ktorých nebola v lehote určenej
na predkladanie ponúk zložená celá ponúkaná kúpna cena na účet správcu, sa neprihliada.
3/

Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná a ponuka musí obsahovať:

a/
označenie súpisovej zložky majetku – vyrovnacieho podielu - s uvedením navrhovanej kúpnej ceny v mene
euro;
b/
označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a súhlas
záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania);
c/

doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu podnikateľa (výpis z príslušného registra nie starší ako 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mesiace) alebo kópiu dokladu totožnosti fyzickej osoby nepodnikateľa;
d/
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky ani pohľadávky voči dlžníkovi a že záujemca súhlasí so
všetkými podmienkami tohto ponukového konania;
e/

doklad preukazujúci zloženie celej ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu podľa bodu 2/;

f/
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená záloha v prípade neúspešnej
ponuky;
g/
ponuka musí byť podpísaná záujemcom resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že
ponuka bude podpísaná zástupcom, je záujemca povinný doložiť splnomocnenie (originál alebo úradne overenú
kópiu).
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti, správca neprihliada. Ponuky budú otvorené
a vyhodnotené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše
zápisnicu. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok
ponukového konania ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za vyrovnací podiel. V prípade rovnosti najvyšších ponúk
viacerých záujemcov rozhodne žreb správcu. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu
a zložená záloha sa započíta na kúpnu cenu. Všetky náklady spojené s kúpou znáša kupujúci. Neúspešným
záujemcom správca vráti zložené zálohy na kúpnu cenu.
JUDr. Lena Mišalová, správca

K014795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Sarah Žiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dražkovce 168, 038 02 Dražkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/171/2020 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/171/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lena Mišalová, správca konkurznej podstaty dlžníka Bc. Sarah Žiaková, nar. 15.08.1992, Dražkovce 168,
038 02 Dražkovce, v konkurzom konaní sp. zn. 1Odk/171/2020 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 predpisov (ďalej len
„ZoKR“) zverejňuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku:
Typ
Por. súpisovej
číslo zložky
1.

hnuteľná
vec

súpisová
Všeobecná podstata - popis majetku
podiel hodnota
Osobné motorové vozidlo EČV MT108AG, továrenská značka FIAT PUNTO 55
55I.I, VIN ZFA17600005332898, karoséria AB hatchback 5dv., farba šedá
1/1
130 €
metalíza, kategória M1, rok výroby 1998, palivo BA95, celková hmotnosť 1325,
stav: počet najazdených km: 144 tis., dlhodobo odstavené, bez STK a EK

dôvod
poznámka spísania
-

§
167h
ods.
1
ZKR

Predmetný majetok bol zapísaný do súpisu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 240/2020 zo dňa 14.12.2020
(K089622) a verejné ponukové konanie správca vyhlasuje za nasledovných podmienok:
1/
Ponuky sa doručujú písomne na adresu kancelárie správcu: Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín,
v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie 1Odk/171/2020 neotvárať!“. Lehota na predkladanie ponúk je
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v obchodnom vestníku,
pričom lehota končí posledný deň o 15:00 hod. V prípade, ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja
alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň o 15:00 hod. Na ponuky, ktoré
nebudú správcovi doručené v lehote, správca neprihliada. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pričom na neskoršie podané ponuky rovnakého záujemcu nebude správca prihliadať.
2/
V lehote určenej na predkladanie ponúk musí záujemca zložiť zálohu vo výške celej ponúkanej kúpnej
ceny na účet správcu vedený v SLSP, a.s. IBAN: SK59 0900 0000 0001 7514 1462 a do správy pre prijímateľa
uviesť „ponukové konanie 1Odk/171/2020“. Na ponuky, pri ktorých nebola v lehote určenej na predkladanie ponúk
zložená celá ponúkaná kúpna cena na účet správcu, sa neprihliada.
3/

Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná a ponuka musí obsahovať:

a/
označenie súpisovej zložky majetku s uvedením navrhovanej kúpnej ceny v mene euro, a to za každú
súpisovú zložku samostatne;
b/
označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a súhlas
záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania);
c/
doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu podnikateľa (výpis z príslušného registra) alebo kópiu
dokladu totožnosti fyzickej osoby nepodnikateľa;
d/
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky ani pohľadávky voči dlžníkovi a že záujemca súhlasí so
všetkými podmienkami tohto ponukového konania;
e/

doklad preukazujúci zloženie celej ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu podľa bodu 2/;

f/
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená záloha v prípade neúspešnej
ponuky;
g/
ponuka musí obsahovať vyhlásenie záujemcu, že si je vedomý, že správca nezodpovedá za vady
predávaného majetku a majetok sa predáva ako stojí a leží a všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníctva ako
aj prepisom vozidla a jeho odťahom/odvozom hradí záujemca;
h/
ponuka musí byť podpísaná záujemcom resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že
ponuka bude podpísaná zástupcom, je záujemca povinný doložiť splnomocnenie (originál alebo úradne overenú
kópiu).
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti, správca neprihliada. Ponuky budú otvorené
a vyhodnotené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše
zápisnicu. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok
ponukového konania ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb
správcu. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu a zložená záloha sa započíta na kúpnu
cenu. Všetky náklady spojené s kúpou a s prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci. Neúspešným
záujemcom správca vráti zložené zálohy na kúpnu cenu.
JUDr. Lena Mišalová, správca

K014796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Podhorányová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradišská 627/8, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kacová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/201/2020 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/201/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Veronika Kacová, správca dlžníka: Edita Podhorányová, nar. 26.10.1968, Hradišská 627/8, 031 04
Liptovský Mikuláš, týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo
I.
Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za majetok vo vlastníctve dlžníka zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 56/2021, dňa 23.03.2021:
Por. číslo
1

Hlavná kategória
hnuteľná vec

Názov / Popis
Motorové osobné vozidlo zn. ŠKODA -/-/EČ: LM757AM
VIN: TMBNC46Y623384823
druh karosérie: AA sedan
kategória: M1
farba: strieborná metalíza pastelová
dátum prvej evidencie/rok výroby: 17.12.2001
stav opotrebovanosti: pojazdné

súpisová hodnota majetku
485,00 EUR

II.
Záväzná ponuka
Záujemcovia predkladajú svoje ponuky v uzatvorených obálkach.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·
·
·
·

označenie ponukového konania;
označenie predmetu kúpy – súpisová zložka majetku;
označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia
a adresa trvalého pobytu, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom – obchodné meno, IČO a miesto
podnikania, právnická osoba – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti);
ponúknutá kúpna cena vyjadrená číslom aj slovom.

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Minimálna kúpna cena v 1. kole predstavuje 100 % súpisovej hodnoty majetku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet konkurznej podstaty: Slovenská sporiteľňa, a.s.:
číslo účtu:

IBAN: SK11 0900 0000 0051 7814 9059

variabilný symbol:

dátum narodenia záujemcu/IČO záujemcu

Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „2OdK/201/2020 S1958 – záloha“.
III.
Doručovanie záväznej ponuky
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Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „2OdK/201/2020 S1958 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do 14.04.2021 do 14:00
hod. Ponuku môže záujemca predložiť aj elektronicky do elektronickej schránky správcu: Správca – Kacová
Veronika, JUDr. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na
obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť
ani dopĺňať.
IV.
Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako 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.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
VI.
Ostatné podmienky
Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky
ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov.
Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
VII.
Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 0903 978 205, poštou na adrese Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty radova.veronika@gmail.com. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Veronika Kacová, správca
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K014797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gastro Sport s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 428 993
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010
01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca konkurznej podstaty úpadcu:
Gastro Sport s.r.o., so sídlom Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina, IČO: 50 428 993 (ďalej len „Úpadca“) v zmysle
ust. § 34 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“), týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 03.06.2021 o
11:00 hod. v sídle kancelárie Správcu pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina.

Program schôdze (predmet rokovania):
1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania;
3. Voľba veriteľského výboru;
4. Rozhodovanie o výmene Správcu podľa ust. § 36 ZKR;
5. Záver.

Prezentácia veriteľov sa začne o 10:45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa, a doklad totožnosti.
Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle ust. § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa uskutoční
bezodkladne po ukončení prvej schôdze veriteľov.

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 veriteľov, 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 negatívnym
výsledkom RT-PCR 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 o jeho 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
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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 pokyny, ktoré budú zverejnené pri vstupe do priestorov, kde sa schôdza
veriteľov uskutoční.

Správca súčasne veriteľom oznamuje, že vyššie uvedené preventívno-bezpečnostné opatrenia môžu byť
aktualizované, a to tak, aby v čase konania schôdze veriteľov boli tieto opatrenia v súlade s aktuálne
platnými opatreniami prijatými v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

V Žiline, dňa 25.03.2021
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K014798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdoš Ľudevít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strelníky 100, 976 55 Strelníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1953
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/528/2020 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/528/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.11.2020, sp. zn. 4OdK/528/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 230/2020 zo dňa 30.11.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ľudevit Gajdoš,
nar. 28.07.1953, trvale bytom Strelníky 100, 976 55 Strelníky, podnikajúci pod obchodným menom: Ľudovít
Gajdoš EG, Tatranská 89, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 32012039 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
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veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľudevit Gajdoš, nar. 28.07.1953, Strelníky
100, 976 55 Strelníky končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
KORE management, k.s., správca

K014799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lišov 133, 962 71 Dudince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/516/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/516/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Jaroslav Kováč, nar. 02. 03. 1982,
trvale bytom Lišov 133, 962 71 Dudince (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
KOLO: DRUHÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1.:
·

motorové vozidlo – zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou por. č. 1. Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 28/2021 pod K007130 dňa 11.02.2021.

Por. Popis
č.
hnuteľnej
veci
ŠKODA
SUPERB
1.
1.9 TDI
Čierna
metalíza

VIN

Rok
výroby

TMBDU23U239037146 2003

Stav

Súpisová
hodnota v €

Pojazdné; podľa vyjadrenia dlžníka vykazuje poškodený predný spojler,
potrebné vymeniť brzdové platničky, poškodené svetlá; EK a TK platné 1 490,00
do 22.01.2021; stav odometra: cca 258 976 km

(ďalej aj „Predmet speňaženia“)
SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: hnuteľný majetok
IDENTIFIKÁCIA: hnuteľný majetok – motorové vozidlo
PODSTATA: všeobecná

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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DÔVOD ZÁPISU: oznámené Okresným dopravným inšpektorátom v Krupine Okresného riaditeľstva PZ vo
Zvolene; Dlžníkom uvedené v Návrhu na vyhlásenie konkurzu
Podmienky ponukového konania:
1. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
· Záujemca musí osobne alebo prostredníctvom pošty doručiť správcovi záväznú písomnú ponuku vloženú
do nepriehľadnej a zalepenej obálky s nápisom:
„NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE 2OdK/516/2020 – Súpisová položka pod por. č. 1“ - do sídla
kancelárie správcu na adresu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice
alebo do kancelárie správcu na adresu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Kukučínova 6571,
960 01 Zvolen v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
najneskôr v posledný deň lehoty do 15:00 hod. Obálka musí obsahovať správne identifikačné údaje záujemcu,
ktoré musia byť totožné s identifikačnými údajmi uvedenými v ponuke v rozsahu minimálne:
a)

FO: meno a priezvisko, bydlisko,

b)

FO podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO,

c)

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

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. KÚPNA CENA
· Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre
príjemcu: meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) fyzickej osoby podnikateľa alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu: 2OdK/516/2020;
· Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr posledný deň lehoty
na predkladanie ponúk do 15:00 hod.
· Zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu musí záujemca zložiť na číslo účtu správcu vedeného v Prima
banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X,
Variabilný symbol: 25162020;
a. V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
b. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá zároveň spĺňa kritériá v bode A) nižšie:
A. Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1 a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca
alebo vyššia ako 50 % jeho súpisovej hodnoty t. j. 745,00 EUR;
· Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
· Náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a všetky náklady s nadobudnutím hnuteľného majetku –
motorového vozidla do vlastníctva a držby je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

4. Doručením ponuky záujemca bezvýhradne súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania.
5. Záujemca je svojou ponukou viazaný.
6. Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca v lehote do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk. Správca upovedomuje len úspešného záujemcu ponukového konania. Ak správca neoznámi
záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá.
7. V lehote do 10 pracovných dní odo dňa upovedomenia úspešného záujemcu uzavrie správca s úspešným
záujemcom kúpnu zmluvu.
8. Správca si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové
konanie kedykoľvek zrušiť, alebo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej
ceny, alebo nedodržania akejkoľvek z podmienok ponukového konania, alebo odmietnuť všetky ponuky, a
to aj bez uvedenia dôvodu.
9. Bližšie informácie o ponukovom konaní správca poskytne na telefónnom čísle 0905 596 644, 0905 948
699 alebo na e-mailovej adrese levice@gbkr.sk, zvolen@gbkr.sk.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K014800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talpaš Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 823/6, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1964
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/568/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/568/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

TPS Trustees so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1969, správca konkurznej podstaty
dlžníka Igor Talpaš, nar. 18.02.1964, trvale bytom P.O. Hviezdoslava 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, týmto v
zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so
sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256, V celkovej hodnote 334,14 EUR, ktorá bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
TPS Trustees k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca konkurznej podstaty

K014801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaculčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1977
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/580/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/580/2020
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 Vaculčiak, nar. 19.05.1977, trvale bytom Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa, obchodné
meno – Ján Vaculčiak, s miestom podnikania Mládežnícka 468/4, 985 11 Halič, IČO: 47 656 930 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 pod por. č. 1-4.
V lehote určenej na predkladanie ponúk bola do kancelárie správcu doručená jedna (1) ponuka na odpredaj tam
uvedeného majetku, a to vo výške 191,00 Eur.
V zmysle podmienok vyhláseného 1. verejného ponukového konania (bod 12) zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 47/2021 zo dňa 10.03.2021 si správca vyhradzuje právo túto predloženú ponuku odmietnuť a to
z dôvodu, že správca považuje túto ponuku záujemcu za neprimerane nízku a pristúpi k speňažovaniu majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu v 2. kole verejného ponukového konania.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K014802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaculčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1977
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/580/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/580/2020
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 Vaculčiak, nar. 19.05.1977, trvale bytom Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa, obchodné
meno – Ján Vaculčiak, s miestom podnikania Mládežnícka 468/4, 985 11 Halič, IČO: 47 656 930 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 pod por. č. 5-7.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V lehote určenej na predkladanie ponúk bola do kancelárie správcu doručená jedna (1) ponuka na odpredaj tam
uvedeného majetku, a to vo výške 190,00 Eur.
V zmysle podmienok vyhláseného 1. verejného ponukového konania (bod 12) zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 47/2021 zo dňa 10.03.2021 si správca vyhradzuje právo túto predloženú ponuku odmietnuť a to
z dôvodu, že správca považuje túto ponuku záujemcu za neprimerane nízku a pristúpi k speňažovaniu majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu v 2. kole verejného ponukového konania.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K014803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaculčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1977
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/580/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/580/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE II. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ján Vaculčiak, nar. 19.05.1977, trvale bytom Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa, obchodné meno –
Ján Vaculčiak, s miestom podnikania Mládežnícka 468/4, 985 11 Halič, IČO: 47 656 930 (ďalej len „dlžník“) v
súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to
konkrétne:
P.č. Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m2

LV č. Kat. územie / obec

1.
2.
3.
4.

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Orná pôda

87951
3764
638102
4096

471
2735
692
973

4502
756/8
4081
4041

Budiná/BUDINÁ
Budiná/BUDINÁ
Budiná/BUDINÁ
Budiná/BUDINÁ

Štát Spoluvl.
podiel
SR 1/360
SR 1/720
SR 1/720
SR 1/4

Súpisová hodnota v Eur
300,00
10,00
1.100,00
1.500,00

Za najvyššiu ponuku len spolu ako súbor majetku.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke opatrenej nápisom „PONUKA 1-4 2OdK/580/2020 NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky
sú záujemcovia povinní zasielať v listinnej forme poštou na adresu kancelárie správcu LP Recovery, k.s., Medený
Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, alebo osobne do kancelárie správcu v úradných hodinách správcu tak, aby
do kancelárie správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku SR.
2. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená kúpna
cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
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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4. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a emailový kontakt,
b. u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie starší ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
c. presné označenie predmetu kúpy,
d. návrh kúpnej ceny v eurách: číselne i slovne,
e. doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
f. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu,
g. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
h. záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v
prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK35 1100 0000 0029 4506 1688. Pri
úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ
alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu)
pre príjemcu treba uviesť „záloha Vaculčiak 1-4“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle správcu +421 910 700 166 a to
v úradných hodinách správcu, prípadne mailom: sekretariat@lprecovery.sk
6. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať.
7. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
10. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného ponukového
konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky ako víťaznej.
V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy v uvedenej lehote sa bude konanie víťaza považovať za marenie
verejného ponukového konania a záloha na kúpnu cenu prepadne v prospech konkurznej podstaty dlžníka.
11. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, rozhodne žreb správcu.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K014804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaculčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1977
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/580/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/580/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE II. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ján Vaculčiak, nar. 19.05.1977, trvale bytom Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa, obchodné meno –
Ján Vaculčiak, s miestom podnikania Mládežnícka 468/4, 985 11 Halič, IČO: 47 656 930 (ďalej len „dlžník“) v
súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to
konkrétne:
P.č. Číslo parcely

Druh pozemku

5.
6.
7.

Orná pôda
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

4042
3063
3056

Výmera
m2
5278
3229
812

LV č. Kat. územie / obec
973
1081
1081

Budiná/BUDINÁ
Budiná/BUDINÁ
Budiná/BUDINÁ

Štát Spoluvl.
podiel
SR 1/4
SR 1/4
SR 1/4

Súpisová hodnota v Eur
1.900,00
950,00
250,00

Za najvyššiu ponuku len spolu ako súbor majetku.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke opatrenej nápisom „PONUKA 5-7 2OdK/580/2020 NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky
sú záujemcovia povinní zasielať v listinnej forme poštou na adresu kancelárie správcu LP Recovery, k.s., Medený
Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, alebo osobne do kancelárie správcu v úradných hodinách správcu tak, aby
do kancelárie správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku SR.
2. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená kúpna
cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a emailový kontakt,
b. u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie starší ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
c. presné označenie predmetu kúpy,
d. návrh kúpnej ceny v eurách: číselne i slovne,
e. doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
f. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu,
g. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
h. záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v
prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK35 1100 0000 0029 4506 1688. Pri
úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu)
pre príjemcu treba uviesť „záloha Vaculčiak 5-7“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle správcu +421 910 700 166 a to
v úradných hodinách správcu, prípadne mailom: sekretariat@lprecovery.sk
6. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať.
7. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
10. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného ponukového
konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky ako víťaznej.
V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy v uvedenej lehote sa bude konanie víťaza považovať za marenie
verejného ponukového konania a záloha na kúpnu cenu prepadne v prospech konkurznej podstaty dlžníka.
11. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, rozhodne žreb správcu.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K014805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Tököliová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 14, 966 01 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/39/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/39/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca konkurznej podstaty Helena Tököliová, nar. 25.03.1972, bytom
Partizánska 14, 966 01 Žarnovica týmto oznamujem, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, a to počas
stránkových hodín: pondelok až piatok 08:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30 Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na
nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo telefonicky na t. č.:
0903787348, mail: bmularcikova@gmail.com
V Banskej Bystrici 24.03.2021, JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca
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K014806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kacz Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 363 / 5, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/248/2020 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/248/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:
Prihláška pohľadávky veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť
Petržalka, IČO: 35 724 803 v celkovej výške 9456,74 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.
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
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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. Radka Longauerová, správca

K014807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Tököliová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 14, 966 01 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/39/2021 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/39/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, adresa kancelárie Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1554, správca dlžníka Helena Tököliová,
nar. 25.03.1972, bytom Partizánska 14, 966 01 Žarnovica, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica, sp.zn.: 4OdK/39/2021 v súlade s ust. § 32 odst. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom že preddavok na trovy konania v súvislosti s
popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet v Tatra
banka, a.s., IBAN: SK17 1100 0000 0026 1175 1873, do poznámky prosím uviesť „konkurz Helena Tököliová“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok 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.
V Banskej Bystrici 24.03.2021, JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca

K014808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Gašperanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 51, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1966
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/391/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/391/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Jaroslava Gašperanová, nar. 13.04.1966, trvale
bytom Telgárt 51, 976 73 Telgárt týmto v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zároveň si správca touto cestou dovoľuje uviesť, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.

V Banskej Bystrici, dňa 24.03.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K014809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Clematis, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janova Lehota 60, 966 24 Janova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 057 622
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2018 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu Clematis, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom
966 24 Janova Lehota 60, IČO: 36 057 622, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 8076/S, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu
vedeného pod sp. zn.: 3K/3/2018 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Revolučná 10, 010 01 Žilina,
a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do 15:00 hod., vždy len po predchádzajúcom
dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu:
zilina@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania
sa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K014810
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu: S 1590, 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 týmto v zmysle § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava
IČO: 35 724 803 v celkovej sume 1.645,71- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Advisors, k.s.
správca konkurznej podstaty

K014811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Tököliová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 14, 966 01 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/39/2021 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/39/2021 S1554
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

195

Obchodný vestník 60/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.03.2021

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok:
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Helena Tököliová,
nar. 25.03.1972, bytom Partizánska 14, 966 01 Žarnovica ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. .: 4OdK/39/2021 zo dňa 26.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Helena Tököliová, , born: . 25.03.1972, address: Partizánska 14, 966 01 Žarnovica
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica
No. .: 4OdK/39/2021 dated of 26th of February 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54/2021 dňa
19.03.2021. Dňom 20.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was Publisher Journal 54/2021 on 19th of March 2021.
Bankruptcy was declared on of 20th of March 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
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debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, so sídlom
kancelárie Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Barbora Kašubová
Mularčíková, sits: Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
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V Banskej Bystrici, dňa 24.03.2021
In Bratislava, on 24th of March 2021
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca konkurznej podstaty
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, trustee

K014812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca
úpadcu Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 15.03.2021 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Mesto Komárno

Ulica
Nám. gen. Klapku

Číslo Obec
PSČ
IČO
Štát
1
Komárno 945 05 00 306 525 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
186,06 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K014813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca
úpadcu Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319,
týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 15.03.2021 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

Ulica

Číslo Obec

Allianz – Slovenská poisťovňa,
Dostojevského rad 4
a.s.

PSČ

IČO

Bratislava 815 74 00 151 700

Štát

Prihlásená suma – Celková
suma

Slovenská
republika

15 287,41 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K014814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záslavová Agáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/55/2021 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/55/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka :
Agáta Záslavová, nar. 18.03.1980, trvale bytom Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 Banská Bystrica oznamuje,
že do správcovského spisu č.k. 2OdK/55/2021 S1168 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Cesta
na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a
od 12.00 do 14.30 hod. Žiadosť o termín k nahliadnutiu do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si na tel.:
048/41 54 184 alebo na email adrese : rybarikova@1uctovna.sk.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K014815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záslavová Agáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/55/2021 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/55/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04
Banská Bystrica, zn. správcu S1168, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Agáta Záslavová,
nar. 18.03.1980, trvale bytom Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/55/2021 týmto
v súlade s § 167l ods. 5) v nadväznosti na § 32 ods. 7) ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN : SK04 1111 0000 0013 4003 3022.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 7) ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak :
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K014816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáči Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1953
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/7/2021 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/7/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

insolva, k.s., správca dlžníka Ján Gáči

K014817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hugyár Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemer 133 133, 982 01 Gemer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/568/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/568/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka: Attila Hugyár, nar.: 29. 06. 1976, trvale bytom Gemer 133, 982 01
Gemer, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
1. KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, Česká republika, IČO: 24785199, vo výške 4 141,84 EUR.

K014818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svoreňová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/252/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/252/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka:
Katarína Svoreňová, nar. 19.03.1968, Námestie Janka Francisciho 373, 98101 Hnúšťa (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty. Súčasne Správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.
Podľa § 167I ods. 1 ZKR: „Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh...“
JUDr. Juraj Rybár, správca

K014819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvietok Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 323 / 26, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/36/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Jozef
Kvietok, nar. 27.03.1964, Slnečná 323/26, 97652 Čierny Balog (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle ustanovenia §
167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Súčasne Správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167I ods. 1 ZKR: „Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh...“
JUDr. Juraj Rybár, správca

K014820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiášová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový dvor 780/7, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/514/2020 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/514/2020
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Helena
Eremiášová, nar. 29.11.1960, Nový dvor 780/7, 962 01 Zvolenská, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 22.03.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

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

Prihlásená suma – Celková suma
1256,69 €
2602,79 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K014821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Králik Vladimír, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 247/24, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1974
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/408/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/408/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mgr. Vladimír Králik, nar. 21.12.1974, Ulica Československej armády 24/247, 967 01 Kremnica, týmto
v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 22.03.2021 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica

IČO:
00320781
00320781
00320781
00320781
00320781
00320781
00320781
00320781
00320781
00320781
00320781
00320781

Ulica:
Štefánikovo námestie
Štefánikovo námestie
Štefánikovo námestie
Štefánikovo námestie
Štefánikovo námestie
Štefánikovo námestie
Štefánikovo námestie
Štefánikovo námestie
Štefánikovo námestie
Štefánikovo námestie
Štefánikovo námestie
Štefánikovo námestie

Číslo:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obec
Kremnica
Kremnica
Kremnica
Kremnica
Kremnica
Kremnica
Kremnica
Kremnica
Kremnica
Kremnica
Kremnica
Kremnica

PSČ:
96701
96701
96701
96701
96701
96701
96701
96701
96701
96701
96701
96701

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

Prihlásená suma – Celková suma
39,81 €
39,81 €
39,86 €
20,98 €
20,98 €
20,98 €
47,28 €
21,04 €
35,63 €
27,36 €
27,37 €
27,36 €

Recovery Solutions, k.s., správca
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K014822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočisko 1927/27, 977 01 Brezno - Predné Halny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1971
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/142/2020 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/142/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Erika Bartošová, nar. 30.01.1971, Jarmočisko 1927/27, 977 01 Brezno - Predné Halny, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 05.03.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
BL Telecom debt, s. r. o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
45535108 Šoltésovej 14
Bratislava 811 08 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
791,90 €

KORE management, k.s., správca

K014823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1246 / 3, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/227/2017 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/227/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’) dlžníka Roland
Kovács, nar. 30. 01. 1979, trvale bytom Školská 1246/3, 982 01 Tornaľa; obchodné meno Roland Kovács - ROLLAND, so sídlom Školská 1246/3, 982 01 Tornaľa, IČO: 37 547 623 (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167p
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č.
106/2018 zo dňa 04.06.2018 (K038908) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu:
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

motorové vozidlo CITROEN JUMPER 2.2 HDi
ZBRMNB/AX/-, VIN: VF7ZBRMNB17283539, typ
1000.00
motora 4HY, farba - biela, rok výroby 2003,
kategória N1

Výťažok
zo
Majetok
speňaženia
Stav tretej
[EUR]
osoby

Zabezpečenie

Nie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(ďalej len ,,Motorové vozidlo“)
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu:
Správca po vykonaní obhliadky Motorového vozidla zistil, že toto je nepojazdné už niekoľko rokov a preto
predstavuje skôr negatívnu hodnotu, náklady spojené s jeho speňažením by bezpochyby prevyšovali možný
výťažok.
Insolvency services, k.s., správca

K014824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlkolenský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 816/13, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1954
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/403/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/403/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ján Vlkolenský , nar. 08.10.1954, P.O. Hviezdoslava 816/13, 99001 Veľký Krtíš (ďalej len „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty. Súčasne Správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.
Podľa § 167I ods. 1 ZKR: „Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh...“
LawService Recovery, k.s., správca

K014825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Eremiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1973
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/386/2020 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/386/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – I. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
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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Jozef Eremiáš, nar. 09.03.1973, bytom Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Eremiáš, s miestom podnikania Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 52
105 938 (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 5OdK/386/2020-12 zo dňa
17.08.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku číslo 163, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa
24.08.2020, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhej vety v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení aplikovateľnom na konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie súboru súpisových
zložiek majetku podliehajúcich konkurzu na majetok Dlžníka, ktorých zápis do súpisu majetku konkurznej
podstaty (všeobecnej podstaty) bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 246, časti Konkurzy a reštrukturalizácie,
zo dňa 22.12.2020 pod publikačnou značkou K091318, a to:
súboru, tvoreného nasledujúcimi pozemkami Dlžníka:
1. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 4, štát: SR, obec: Pohronská Polhora,
názov katastrálneho územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234, parcelné číslo: 1044/3,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1, súpisová hodnota [EUR]: 74,32;
2. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 6, štát: SR, obec: Pohronská Polhora,
názov katastrálneho územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234, parcelné číslo: 1044/4,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1, súpisová hodnota [EUR]: 111,48;
3. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 12, štát: SR, obec: Pohronská Polhora,
názov katastrálneho územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234, parcelné číslo: 1044/5,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1, súpisová hodnota [EUR]: 222,96;
4. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 15, štát: SR, obec: Pohronská Polhora,
názov katastrálneho územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234, parcelné číslo: 1044/6,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1, súpisová hodnota [EUR]: 278,70;
5. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 4, štát: SR, obec: Pohronská Polhora,
názov katastrálneho územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234, parcelné číslo: 1049/2,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1, súpisová hodnota [EUR]: 74,32;
6. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 7, štát: SR, obec: Pohronská Polhora,
názov katastrálneho územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234, parcelné číslo: 1049/3,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1, súpisová hodnota [EUR]: 130,06
(nehnuteľnosti Dlžníka uvedené vyššie spoločne ďalej aj len ako „Súbor“).
Pre vylúčenie pochybností Správca uvádza, že vyhlasované ponukové konanie sa týka vyššie uvedeného
Súboru ako celku a ponuka môže byť podaná výhradne na kúpu Súboru, ponuky na kúpu len niektorého
z pozemkov Dlžníka tvoriacich Súbor nie sú prípustné.
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho Súboru) sa stane každý subjekt,
ktorý najneskôr v lehote desať (10) kalendárnych dní odo dňa faktického zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku:
a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika) písomnú ponuku na kúpu Súboru s náležitosťami podľa bodu 4. tohto oznámenia. Ponuku je potrebné
doručiť v zalepenej obálke s označením „PK Eremiáš - Súbor nehnuteľností“; a
b) zloží (v zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR) zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny za Súbor, na
bankový účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN):
SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 235019 a správou pre prijímateľa „záloha PK Eremiáš Súbor nehnuteľností“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predmetom bude predaj Súboru za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej ponuke, podľa bodov 9. a 10. tohto
oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí (a) nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia alebo (b) prejavia
záujem o kúpu len niektorého z pozemkov tvoriacich Súbor, sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu Súboru
(vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné čísla, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla
a adresy elektronickej pošty, ktorú používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým
konaním;
b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Súboru spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o kúpu súboru nehnuteľností vo vlastníctve dlžníka Jozef
Eremiáš: 1. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 4, štát: SR, obec: Pohronská
Polhora, názov katastrálneho územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234, parcelné číslo: 1044/3,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; 2. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 6,
štát: SR, obec: Pohronská Polhora, názov katastrálneho územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234,
parcelné číslo: 1044/4, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; 3. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a
nádvorie, výmera [m2]: 12, štát: SR, obec: Pohronská Polhora, názov katastrálneho územia: Pohronská Polhora,
číslo listu vlastníctva: 2234, parcelné číslo: 1044/5, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; 4. druh: parcela registra
"C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 15, štát: SR, obec: Pohronská Polhora, názov katastrálneho
územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234, parcelné číslo: 1044/6, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/1; 5. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 4, štát: SR, obec: Pohronská
Polhora, názov katastrálneho územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234, parcelné číslo: 1049/2,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; 6. druh: parcela registra "C" - zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 7,
štát: SR, obec: Pohronská Polhora, názov katastrálneho územia: Pohronská Polhora, číslo listu vlastníctva: 2234,
parcelné číslo: 1049/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1“);
c) ponúkanú kúpnu cenu za Súbor tvoriaci predmet ponuky zvlášť vyjadrenú číslom i slovom v mene euro (v
prípade rozdielu medzi údajom uvedeným číslom a slovom má prednosť údaj uvedený slovom);
d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vo vzťahu k
Súboru tvoriacemu predmet ponuky vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu
1.(b) tohto oznámenia;
e) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
f) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register, nie starší
ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu všetkých Pozemkov, o
nadobudnutie ktorých má záujemca záujem.
5. S ohľadom na predmet ponukového konania sa osobná ohliadka pozemkov tvoriacich Súbor, vykonáva len na
základe požiadavky záujemcu a len za podmienky náhrady nákladov Správcu na realizáciu ohliadky.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
Správca má právo odmietnuť všetky ponuky; Správca v každom prípade odmietne ponuky, v ktorých
ponúknutá kúpna cena nedosiahne úroveň aspoň 100 % súčtu súpisovej hodnoty všetkých pozemkov
tvoriacich Súbor, t. j. najmenej sumu 891,84 EUR.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o čom Správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu) ponúknu viacerí záujemcovia,
o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň kedy
Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8. tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany - (i) Dlžník (konajúc Správcom) ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – všetky nehnuteľnosti tvoriace Súbor;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán - (i) záväzok predávajúceho previesť predmet kúpy na kupujúceho,
a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa jeho Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že - (i) zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou za predmet kúpy, (ii) návrh na vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy podá na príslušný Okresný úrad,
katastrálny odbor kupujúci bez zbytočného odkladu po jej uzavretí, najneskôr však v lehote jedného (1) mesiaca
od uzavretia zmluvy, (iii) náklady spojené s osvedčením podpisov predávajúceho na všetkých rovnopisoch
zmluvy a správny poplatok spojený s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zmluvy do katastra
nehnuteľností v plnom rozsahu znáša a platí kupujúci - pokiaľ predmetné náklady alebo správny poplatok
z akéhokoľvek dôvodu zaplatí predávajúci, má právo na náhradu zo strany kupujúceho, (iv) predmet kúpy sa
predáva v stave, v akom si ho kupujúci mohol v rámci ponukového konania ohliadnuť (či už tak skutočne urobil,
alebo možnosť z vlastného rozhodnutia nevyužil) a v akom stojí a leží v čase uzavretia kúpnej zmluvy a
kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne faktického stavu predmetu kúpy alebo akejkoľvek jeho časti voči
predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani
právo od zmluvy odstúpiť, a (v) vylúčenie zodpovednosti predávajúceho v súvislosti s eventuálnymi (A) právnymi
vadami predmetu kúpy, o ktorých kupujúci vedel alebo v prípade vynaloženia náležitej starostlivosti vedieť mohol,
ako aj s eventuálnymi (B) právnymi vadami predmetu kúpy, o ktorých predávajúci nevedel (ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v lehote desiatich (10) kalendárnych
dní odo doručenia predmetnej zásielky doručil štyri rovnopisy Zmluvy podpísané zo strany Úspešného záujemcu.
Pokiaľ sa Správca a Úspešný záujemca nedohodnú inak, po podpise Zmluvy zo strany Správcu, budú tri
rovnopisy Zmluvy odoslané na korešpondenčnú adresu Úspešného záujemcu uvedenú v ponuke spolu s výzvou
aby Úspešný záujemca bez zbytočného odkladu po doručení rovnopisov Zmluvy najneskôr však do jedného
mesiac od jej podpisu zo strany Správcu podal na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor návrh na vklad
vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností.
11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia,
Úspešný záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov daného kola ponukového konania a
Správca (bez vplyvu na práva voči takémuto Úspešnému záujemcovi vzniknuté v súvislosti s nesplnením
povinnosti) podľa výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia
určí ďalšiu víťaznú ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 9. a 10., alebo (b) ak nebude možné
postupovať podľa predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia je povinný
zaplatiť Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny Súboru
podľa Víťaznej ponuky. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety započítať so zloženou
zábezpekou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (13.) tohto oznámenia vráti zloženú
zábezpeku zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
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cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K014826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Batta Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 16/16, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/329/2020 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/329/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:
Dňa 22.03.2021 prihláška pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:
35 807 598 v celkovej výške 1 142,07,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
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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.

Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K014827
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
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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 pod por. č. 1 a 3.
V lehote určenej na predkladanie ponúk boli do kancelárie správcu doručené dve (2) ponuky na odpredaj tam
uvedeného majetku.
V zmysle podmienok vyhláseného 1. kola verejného ponukového konania (bod 12) zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 47/2021 zo dňa 10.03.2021 si správca vyhradzuje právo tieto predložené ponuky odmietnuť a to
z dôvodu, že správca považuje tieto za neprimerane nízke a pristúpi k speňažovaniu majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu v 2. kole verejného ponukového konania.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K014828
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 pod por. č. 2.
V lehote určenej na predkladanie ponúk boli do kancelárie správcu doručené dve (2) ponuky na odpredaj tam
uvedeného majetku.
V zmysle podmienok vyhláseného 1. kola verejného ponukového konania (bod 12) zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 47/2021 zo dňa 10.03.2021 si správca vyhradzuje právo tieto predložené ponuky odmietnuť a to
z dôvodu, že správca považuje tieto za neprimerane nízke a pristúpi k speňažovaniu majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu v 2. kole verejného ponukového konania.
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LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K014829
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

VYHLÁSENIE II. KOLA 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 (ďalej len „dlžník“) v súlade s
ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to
konkrétne:
POZEMOK zapísaný na LV č. 628, kat. územie Kotmanová, obec KOTMANOVÁ, okres Lučenec, a to:
P.č. Číslo parcely
Druh pozemku
Výmera LV č. Kat. územie / obec
Štát Spoluvl.
m2
podiel
1.
2744/2
Orná pôda
483
628
Kotmanová/KOTMANOVÁ
SR 19/288

POZEMOK zapísaný na LV č. 684, kat. územie Dobroč, obec DOBROČ, okres Lučenec, a to:
P.č. Číslo parcely
Druh pozemku
Výmera
LV č. Kat. územie / obec
Štát
m2
3.
2756
Orná pôda
19192
684
Dobroč/DOBROČ
SR

Spoluvl.
podiel
19/288

Súpisová hodnota
v Eur
50,00

Súpisová hodnota
v Eur
2 230,00

Za najvyššiu ponuku.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke opatrenej nápisom „PONUKA 2OdK/507/2020 záväzná ponuka – Pozemky I NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou na adresu kancelárie správcu
LP Recovery, k.s., Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, alebo osobne do kancelárie správcu v úradných
hodinách správcu tak, aby do kancelárie správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
2. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená kúpna
cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a emailový kontakt,
b. u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie starší ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
c. presné označenie predmetu kúpy,
d. návrh kúpnej ceny v eurách: číselne i slovne,
e. doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
f. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu,
g. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
h. záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v
prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK35 1100 0000 0029 4506 1688. Pri
úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ
alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu)
pre príjemcu treba uviesť „záloha Michna – Pozemky I“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle správcu +421 910 700 166 a to
v úradných hodinách správcu, prípadne mailom: sekretariat@lprecovery.sk
6. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať.
7. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
10. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného ponukového
konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky ako víťaznej.
V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy v uvedenej lehote sa bude konanie víťaza považovať za marenie
verejného ponukového konania a záloha na kúpnu cenu prepadne v prospech konkurznej podstaty dlžníka.
11. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, rozhodne žreb správcu.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K014830
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/507/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE II. KOLA 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 (ďalej len „dlžník“) v súlade s
ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to
konkrétne:
POZEMOK zapísaný na LV č. 684, kat. územie Dobroč, obec DOBROČ, okres Lučenec, a to:
P.č. Číslo parcely
Druh pozemku
Výmera
LV č. Kat. územie / obec
Štát
m2
2.
2744/1
Orná pôda
48462
684
Dobroč/DOBROČ
SR

Spoluvl.
podiel
19/288

Súpisová hodnota
v Eur
4 900,00

Za najvyššiu ponuku.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke opatrenej nápisom „PONUKA 2OdK/507/2020 záväzná ponuka – Pozemky II NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou na adresu kancelárie správcu
LP Recovery, k.s., Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, alebo osobne do kancelárie správcu v úradných
hodinách správcu tak, aby do kancelárie správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
2. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená kúpna
cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a emailový kontakt,
b. u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie starší ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
c. presné označenie predmetu kúpy,
d. návrh kúpnej ceny v eurách: číselne i slovne,
e. doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
f. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu,
g. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
h. záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v
prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK35 1100 0000 0029 4506 1688. Pri
úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ
alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu)
pre príjemcu treba uviesť „záloha Michna – Pozemky II“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pripísaním na účet dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle správcu +421 910 700 166 a to
v úradných hodinách správcu, prípadne mailom: sekretariat@lprecovery.sk
6. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať.
7. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
10. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného ponukového
konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky ako víťaznej.
V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy v uvedenej lehote sa bude konanie víťaza považovať za marenie
verejného ponukového konania a záloha na kúpnu cenu prepadne v prospech konkurznej podstaty dlžníka.
11. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, rozhodne žreb správcu.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K014831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remeda s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 586 647
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, značka správcu: S1240, správca úpadcu Remeda s.r.o.
„v konkurze“, so sídlom na ulici Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 586
647 podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného
podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR bola zapísaná pohľadávka veriteľa, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zast. Jakubčák, advokátska kancelária,
s.r.o., Michalská 14, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 255 706, ktorého Prihláška pohľadávky č. 1
bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové čísla pohľadávok veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v Zozname Celková výška prihlásenej pohľadávky [v
pohľadávok
EUR]
116/1
30.026,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K014832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faťarová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Plachtince 61, 991 24 Horné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/910/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/910/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení II. kola ponukového konania
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Mária
Faťarová, nar. 26.09. 1966, trvale bytom Horné Plachtince 61, 991 24 Horné Plachtince, podľa ustanovení zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
a doplnkov vyhlásil oznamom v Obchodnom vestníku č. 45/2021 zo dňa 08.03.2021 II. kolo ponukového konania
majetku tvoriaceho konkurznú podstatu, ktorej súpis bol zverejnený Obchodnom vestníku č. 17/2020 zo dňa
27.01.2020 pod zn. K007473, pod položkami por. č. 1. až 3..
V rámci stanovenej lehoty v II. kole bolo správcovi doručených sedem ponúk, pričom všetky splnili požadované
formálne náležitosti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JNP s.r.o., Ružová 9, Michalovce, ponúknutá suma 382,- €.
Ing. Michal Kopecký, Baníkova 2, Bratislava, ponúknutá suma 211,- €.
MUDr. Vladimír Baláž, Murgašova 5A, Banská Bystrica, ponúknutá suma 800,- €.
Ing. Michal Hošek, Duklianska 36, Skalica, ponúknutá suma 601,- €.
Martin Petro, Komenského 33, Šaľa- Veča, ponúknutá suma 130,- €.
Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, ponúknutá suma 206,- €.
Ing. Dávid Šoltés, Teriakovce 220, ponúknutá suma 52,- €.

Vzhľadom na výšku ponúknutej ceny, správca vyhodnotil ponuku č.3 ako úspešnú.
Ponukové konanie bolo úspešné.
V Banskej Bystrici dňa 23. 03. 2021
JUDr. Daniel Janšo, správca

K014833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Demeter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbudská Belá 81, 067 01 Zbudská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/300/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/300/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s §167p) ZKR správca ponúka v 1.kole na odkúpenie majetok úpadcu - pohľadávku, ktorá bola
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zapísaná ako
súp. položka 1 - 1.000,00 € - pokuta podľa uznesenia OS Prešov, č. 5OdK/300/2020-48 z 13.11.2020,
právoplatné 29.12.2020, zverejnené v OV č. 19/21 dňa 29.1.2021. Najnižšia ponuka je nominálna hodnota
1.000,00 €.
Lehota na predkladanie ponúk : 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky
podané po lehote správca nemusí prihliadať.
So záujemcom, ktorý splní podmienky ponukového konania, bude uzatvorená zmluva o postúpení pohľadávky.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením výšky ponúkanej kúpnej ceny, a to do
kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia v zalepenej obálke s označením "Konkurz-neotvárať,
č.k.5OdK/300/2020". Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti
zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Ak záujemca neuvedie ponúkanú cenu, na takú ponuku správca
nemusí prihliadať.
2. 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.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu, IBAN:
SK12 1111 0000 0014 8074 3018, VS: 53002020. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu je
potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri právnickej osobe
obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Po výbere úspešného záujemcu vyzve
správca na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že zmluvu odmietne podpísať, zaplatená záloha prepadá v prospech
podstaty ako zmluvná pokuta.
Poučenie: Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o
neho 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.

K014834
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Darina Chromá, Okružná 94, 082 12 Okružná, v zmysle §28 ods. 3 ZKR oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty :
veriteľ : Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO : 35 815 256

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

217

Obchodný vestník 60/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.03.2021

vo výške : 202,38 €

K014835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 1111 / 14, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/167/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/167/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Marián Dunka, nar. 22.08.1971, bytom Továrenská 14, 064 01 Stará
Ľubovňa týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v
platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s. r. o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava v celkovej výške 1334,38 €.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K014836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodružal 33, 090 05 Bodružal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/12/2021 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/12/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Miroslav Ondrušek konkurzný správca dlžníka: Milan Cina, nar. 15.03.1960, trvale bytom Bodružal 33, 090
05 Bodružal., sp. zn.: 5OdK/12/2021, 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 platnom znení oznamuje, že sa konkurz
končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., 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., 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.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

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

K014837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pitoňák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ves 312, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/166/2018 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/166/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Štefan Pitoňák, nar.: 18.10.1974, trvale bytom 059 02 Slovenská Ves
312 týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom
znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote zapísaná
pohľadávka veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s. r. o., IČO: 35 807 598 , Pribinova 25, 811 09 Bratislava celkovej výške 2168,17 Eur.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K014838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2507 / 31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/357/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/357/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: Miroslav Benko, nar. 20.11.1955, trvale bytom:
Partizánska 2507/31, 066 01 Humenné, sp. zn.: 2OdK/357/2020, a to súpisovej zložky majetku č. 1 a č. 2
zapísanej v súpise majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 4/2021 zo
dňa 08.01.2021 pod značkou K000849:
1. Nehnuteľnosť – stavba – rodinný dom, súpisné č. 127 postavený na parcele C KN 134/1 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 143 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území: Kamienka, obec: Kamienka,
Okres: Humenné, zapísaná na LV č. 254 pod B 4 v spoluvlastníckom podiele 1/6.
Nehnuteľnosť – parcela registra C KN 134/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2, nachádzajúca sa
v katastrálnom území: Kamienka, obec: Kamienka, Okres: Humenné, zapísaná na LV č. 254 pod B 4
v spoluvlastníckom podiele 1/6.
Nehnuteľnosť – parcela registra C KN 135/1 záhrada o výmere 889 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území:
Kamienka, obec: Kamienka, Okres: Humenné, zapísaná na LV č. 254 pod B 4 v spoluvlastníckom podiele 1/6.
2. Nehnuteľnosť – parcela registra C KN 134/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 475 m2,
nachádzajúca sa v katastrálnom území: Kamienka, obec: Kamienka, Okres: Humenné, zapísaná na LV č.
141 pod B 7 v spoluvlastníckom podiele 1/8.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod vylúčenia majetku:
Dlžník si v návrhu na vyhlásenie konkurzu uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia k súpisovým zložkám majetku
č. 1 a 2.
Na základe miestnej obhliadky nehnuteľností súpisová zložka majetku č. 1. a 2. a s poukazom na ust. § 167o ods.
2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácia, máme za to, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť,
keďže po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka nebude možné uspokojiť náklady speňaženia
a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
JUDr. Miroslav Ondrušek - správca
V Bardejove, dňa 24.03.2021

K014839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoták Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 234 / 8, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/167/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/167/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie oneskorene prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok
V súlade s ust. § 167l ods. 3 ZKR týmto oznamujem, že dňa 17.02.2021 bola do zoznamu pohľadávok
zapísaná oneskorene prihlásená pohľadávka veriteľa BNP PARIBAS FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47258713, v celkovej sume 4.445,46-€.
V zmysle § 167l ods. 5 ZKR v nadväznosti na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR túto oneskorene prihlásenú
pohľadávku môže poprieť len iný veriteľ prihlásený v tomto konkurze, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku.

V Prešove dňa 24.03.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K014840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2507 / 31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1955
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/357/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/357/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o zrušení ponukového konania
JUDr. Miroslav Ondrušek konkurzný správca dlžníka: Miroslav Benko, nar. 20.11.1955, trvale bytom: Partizánska
2507/31, sp. zn.: 2OdK/357/2020, týmto oznamuje, že zrušuje ponukové konanie - 1. kolo, ktoré bolo zverejnené
v obchodnom vestníku č. 50/2021 dňa 15.03.2021 pod značkou č. K012747.
Dôvod zrušení ponukového konania:
Dlžník si v návrhu na vyhlásenie konkurzu uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia k súpisovým zložkám majetku
č. 1 a 2.
Na základe miestnej obhliadky nehnuteľností súpisová zložka majetku č. 1. a 2. a s poukazom na ust. § 167o ods.
2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácia, máme za to, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť,
keďže po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka nebude možné uspokojiť náklady speňaženia
a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov a z tohto dôvodu boli predmetné nehnuteľnosti vylúčené
z majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Miroslav Ondrušek – správca
V Bardejove, dňa 24.03.2021

K014841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoták Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 234 / 8, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/167/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/167/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vypísanie druhého ponukového konania
V súlade s ust. § 167p ods. 1 v nadväznosti na ust. § 167q ods. 3 ZKR vypisujem druhé ponukové konanie na
predaj tohto obchodného podielu podliehajúceho konkurzu:
Obchodný podiel jediného spoločníka v obchodnej spoločnosti Hot Media s.r.o., so sídlom Popradská 27,
059 11 Hozelec, IČO: 46 466 703
Minimálna výška ponuky pri všetkých nehnuteľnostiach: 330,-€
Heslo na označenie obálky: „OP“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com
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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Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote do 30.04.2021 v zalepenej obálke s uvedením mena (názvu) a
bydliska (sídla) záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk podpísanú zaručeným elektronickým podpisom
alebo osobne do kancelárie správcu na adresu:

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
konkurzný správca
Terchovská 30
080 01 Prešov

Náležitosti ponuky: (U fyzických osôb aj právnických osôb)
·
·
·
·
·

Konkrétna špecifikácia majetku, o ktorého nákup je záujem,
ponúkaná kúpna cena v eurách najmenej v určenej minimálnej výške,
doklad o zložení zálohy na účet správcu vo výške ponúkanej ceny (účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326, do správy pre prijímateľa uveďte: Jaroslav Hoták,
4OdK/167/2020),
telefonický a emailový kontakt,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záujemcom na účet správcu zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Neúspešným záujemcom, ktorí zložili zálohu na účet správcu, bude táto záloha vrátená do 15 dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

V Prešove dňa 24.03.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

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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K014842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rožárová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kišovce 118, 059 12 Hôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/280/2020 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/280/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Martina Rožárová, nar. 11.05.1981, trvale bytom 059 12 Hôrka Kišovce 118, v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej
prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa :
POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, IČO : 35 807 598 v celkovej výške 2599,24
Eur.
JUDr. Marta Maruniaková,správca

K014843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Kraka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Komárnik 65, 090 05 Nižný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/9/2021 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/9/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako ustanovený správca vo veci oddlženia - konkurzom Maroša Kraku, týmto
oznamujem v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K014844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurkovský Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 3239 / 11, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/213/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/213/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
V súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníka Marián Jurkovský, nar.
15.04.1949, bytom Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad, vyhlásený Okresným súdom Prešov dňa 11.09.2020 pod
sp. zn. 4OdK/213/2020 končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Prešove dňa 24.03.2021
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K014845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejkovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1209 / 28, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/451/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/451/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Milan Matejkovič, nar. 03.11.1945, trvale bytom Duklianskych hrdinov
1209/28, 093 01 Vranov nad Topľou, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do
zoznamu
pohľadávok
pohľadávky nasledovného
veriteľa,
ktorého
súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00
215 759 pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 12,50 € a pod por. č. 2 v celkovej sume 37,35 €.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K014846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačajová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 86/67, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2021 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Magdaléna
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pačajová, nar. 24.01.1955, trvale bytom Gerlachovská 86/67, 060 01 Malý Slavkov (ďalej len ako „dlžník“), týmto
v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu
majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K014847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hangurbadžová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 77, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/350/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/350/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 2OdK/350/2020 zo dňa 12.11.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Oľga Hangurbadžová, nar. 21.10.1959, Stráne pod Tatrami 77, 059 76 Stráne pod Tatrami,
Slovenská republika, pričom ma zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
Týmto v súlade s § 167j ods. 1 v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v zmysle ustanovenia § 166j
ods. 5 ZKR
Súpisová hodnota: € 500,-

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K014848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Marcin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2016 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing Jarmila Lišivková (S1857) , so sídlom Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov správca majetku
úpadcu Miloš Marcin, nar.: 01.03.1974, Hlavná 73, 080 01 Prešov, sp. zn.: 2K/28/2016
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktoré boli, alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
Poučenie: Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľ pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu, alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať po predchádzajúcom
dohovore termínu so správcom.
a súčasne správca
Oznamuje zámer správcu zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V Bardejove, dňa 24.03.2021

K014849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotľarová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/278/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/278/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 4OdK/278/2020 zo dňa 18.11.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Irena Kotľarová, nar. 13.03.1977, Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné, Slovenská republika, pričom
ma zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
Týmto v súlade s § 167j ods. 1 v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v zmysle ustanovenia § 166j
ods. 5 ZKR
Súpisová hodnota: € 500,-

JUDr. Lenka Jamnická, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malcov 199, 086 06 Malcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/260/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/260/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 4OdK/260/2020 zo dňa 09.11.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Eva Miková, nar. 09.11.1960, 086 06 Malcov 199, Slovenská republika, pričom ma zároveň ustanovil
za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
Týmto v súlade s § 167j ods. 1 v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v zmysle ustanovenia § 166j
ods. 5 ZKR
Súpisová hodnota: € 500,-

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K014851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dlugošová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lesom 1429/7, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/308/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/308/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 4OdK/308/2020 zo dňa 22.12.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Helena Dlugošová, nar. 15.04.1964, Pod Lesom 1429/7, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika ,
pričom ma zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
Týmto v súlade s § 167j ods. 1 v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty:
1 Typ súpisovej zložky majetku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v zmysle ustanovenia § 166j
ods. 5 ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: € 500,-

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K014852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puľo Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 421/62, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/377/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/377/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 5OdK/377/2020 zo dňa 26.10.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Martin Puľo, nar. 25.10.1976, trvale bytom Kukorelliho 421/62, 094 31 Hanušovce, Slovenská
republika, pričom ma zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
Týmto v súlade s § 167j ods. 1 v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v zmysle ustanovenia § 166j
ods. 5 ZKR
Súpisová hodnota: € 500,-

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K014853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňáková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 515, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/65/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/65/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 4OdK/65/2020 zo dňa 17.04.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Monika Červeňáková, nar. 03.05.1984, trvale bytom 065 12 Jakubany 515, Slovenská republika,
pričom ma zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto v súlade s § 167j ods. 1 v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v zmysle ustanovenia § 166j
ods. 5 ZKR
Súpisová hodnota: € 500,-

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K014854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halža Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná 154 / 55, 086 12 Kurima
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/345/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/345/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 5OdK/345/2020 zo dňa 07.09.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Ján Halža, nar. 05.01.1970, trvale bytom Vyšná 154/55, 086 12 Kurima, pričom ma zároveň ustanovil
za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
Týmto v súlade s § 167j ods. 1 v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v zmysle ustanovenia § 166j
ods. 5 ZKR
Súpisová hodnota: € 500,-

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K014855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široké 417, 082 37 Široké
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/114/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/114/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Týmto v zmysle § 167u ods.1 posledná veta ZKR oznamujem, že som zostavila zoznam nákladov konkurzu a
mám zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.
Prešov, dňa 24.03.2021

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K014856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováková Dutkovská Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papín 207, 067 33 Papín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/175/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/175/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 4OdK/175/2020 zo dňa 24.07.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Jana Dutkovská, rod. Nováková, nar. 25.05.1973, trvale bytom 067 33 Papín 207, Slovenská
republika pričom ma zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
Týmto v súlade s § 167j ods. 1 v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v zmysle ustanovenia § 166j
ods. 5 ZKR
Súpisová hodnota: € 500,-

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K014857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 308 / 5, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/231/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/231/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Milan Filo, nar.
21.03.1953, Poštova 308/5, 094 34 Bystré, 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 nepokrýva 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 SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.
V Prešove dňa 24.03.2021
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K014858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Gyurácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1776/19, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/22/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/22/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 24.1.2019, sp. zn.: 2OdK/22/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Eva Gyurácsová, nar. 27.02.1986, Podskalka 1776/19, 066 01 Humenné (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 29/2019
dňa 11.2.2019.
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”) 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.
Ako správca majetku dlžníka Eva Gyurácsová, nar. 27.02.1986, Podskalka 1776/19, 066 01 Humenné po
zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,
že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Prešove, dňa 24.3.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K014859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Monika Duždová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/885/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/885/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 20.12.2019, sp. zn.: 2OdK/885/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Mgr. Monika Duždová, nar. 15.02.1968, M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské
Michaľany (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr.
Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v OV č.
250/2019 dňa 31.12.2019.
V súlade s § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca majetku dlžníka vyhlasujem
I. kolo verejného ponukového konania.
Vyhlasovateľ: JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca majetku dlžníka Mgr. Monika Duždová, nar.
15.02.1968, M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany vyhlasuje I. kolo verejného ponukového
konania na odpredaj majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV č.
218/2020 dňa 11.11.2020.
druh
majetku

súpisová
hodnota v
EUR

popis majetku

pohľadávka dlžníka, ktorej právnym dôvodom vzniku je právo
na vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku účasti dlžníka v
pohľadávka spoločnosti WORLD BUSSINESS AGENCY s. r. o., M.R. 4967
Štefánika 145/18, Šarišské Michaľany 082 22, IČO: 52 612
538

veľkosť
spoluvlastníckeho
podielu

dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

majetok
zaradený do
podstaty

1/1

vlastníctvo
dlžníka

všeobecná

1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie - konkurz- neotvárať" v lehote do
10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, ktorým je kópia výpisu z obchodného,
živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa doklad o zaplatení zálohy na
celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s. IBAN: SK9283300000002301265140
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov alebo nebude záujemcom
poukázaná záloha na celú ním ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu v lehote na predkladanie
ponúk má právo správca odmietnúť a neprihliadať na ňu.
5. Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky
ponukového konania, jeho ponuka nebude zo strany správcu odmietnutá. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Správne poplatky ako aj prípadne iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva nie sú zahrnuté v kúpnej
cene a znáša ich kupujúci.
7. Termín a miesto otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a jeho ponuka nebude správcom
odmietnutá a napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Prešove, dňa 24.03.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K014860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslava Kovalčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hapákova 2280/13, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/691/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/691/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 6.12.2018, sp. zn.: 2OdK/691/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Kvetoslava Kovalčíková, nar. 17.07.1971, Hapákova 2280/13, 080 06 Ľubotice (ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 239/2018, dňa
12.12.2018.
V súlade s § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca majetku dlžníka vyhlasujem
I. kolo verejného ponukového konania.
Vyhlasovateľ: JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca majetku dlžníka Kvetoslava Kovalčíková, nar.
17.07.1971, Hapákova 2280/13, 080 06 Ľubotice vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na odpredaj
majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV č. 195/2020 dňa 09.10.2020.
druh
majetku

súpisová
hodnota v
EUR

popis majetku

pohľadávka dlžníka, ktorej právnym dôvodom vzniku je právo na
vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku účasti dlžníka v
pohľadávka spoločnosti KOMFORT AUTOMAT PREŠOV s.r.o., Karpatská 18, 5000
Prešov, IČO: 36 511 072. Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov,Oddiel: Sro, Vložka č. 16805/P
pohľadávka dlžníka, ktorej právnym dôvodom vzniku je právo na
vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku účasti dlžníka v
pohľadávka spoločnosti Boynton Group International s.r.o., Hapáková 13,
2000
Ľubotice, IČO: 47 179 911. Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov,Oddiel: Sro, Vložka č. 28094/P.

veľkosť
spoluvlastníckeho
podielu

dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

majetok
zaradený do
podstaty

1/1

vlastníctvo
dlžníka

všeobecná

1/1

vlastníctvo
dlžníka

všeobecná

1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.

2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie - konkurz- neotvárať" v lehote do
10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu:
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Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, ktorým je kópia výpisu z obchodného,
živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa doklad o zaplatení zálohy na
celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s. IBAN:
SK9283300000002301265140 Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo
údajov alebo nebude záujemcom poukázaná záloha na celú ním ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu v lehote na predkladanie ponúk má právo správca odmietnúť a neprihliadať na ňu.
5. Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky
ponukového konania, jeho ponuka nebude zo strany správcu odmietnutá. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Správne poplatky ako aj prípadne iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva nie sú zahrnuté v kúpnej
cene a znáša ich kupujúci.
7. Termín a miesto otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
8. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a jeho ponuka nebude správcom
odmietnutá a napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Prešove, dňa 24.03.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K014861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIBO, a.s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrovany 476 / 0, 082 53 Petrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 029
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2017 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
Uznesením Okresného súd Prešov spis.zn. 4K/24/2017-93 zo dňa 16.05.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 97/2018 dňa 22.05.2018 pod podaním K034869 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka VIBO, a.s.,
so sídlom 476 Petrovany 082 53, IČO: 36 474 029 (ďalej aj „VIBO, a.s. Petrovany“), súd za správcu ustanovil Ing.
Evu Orbanovú, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov. Uznesením Okresného súdu Prešov spis.zn.
4K/24/2017-145 zo dňa 04.09.2018 zverejneným v Obchodnom vestníku (ďalej aj „OV“) č. 174/2018 dňa
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10.09.2018 pod podaním K066744 súd odvolal z funkcie správcu úpadcu Ing. Evu Orbanovú, so sídlom
kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov, do funkcie správcu úpadcu ustanovil Ing. Martu Prigancovú, so sídlom
kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce.
Správca na účely speňaženia majetku úpadcu týmto vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku podľa
§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "ZKR").
Poradie ponukového konania: druhé
Predmet ponukového konania: Časť podniku - súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v tzv. oplotenom areáli
VIBO, a.s. Petrovany, okres Prešov, obec Petrovany, katastrálne územie Petrovany, SR, zverejnené v súpise
oddelenej podstaty v OV č. 137/2018 dňa 18.07.2018 pod K051542 ako súpisové zložky majetku: pozemok:
súpisové čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 a stavba: súpisové čísla: 15, 17, 18 (ďalej aj „predmet
speňaženia“).
Číslo bankového účtu:
Konkurzný účet správcu zriadený vo VÚB, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK39 0200 0000 0040 8484 3651.
Finančná zábezpeka:
Záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku – zálohu - vo výške 93 000,00 Eur na konkurzný účet vo VÚB,
a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK39 0200 0000 0040 8484 3651, variabilný symbol 4242017, do poznámky uveďte
text: „Ponuka 4K/24/2017 – prvá časť podniku“, meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo názov
právnickej osoby.
Kúpna cena: Záujemca o kúpu predmetu speňaženia musí ponúknuť minimálne kúpnu cenu stanovenú podľa
Znaleckého posudku č. 44/2019 zo dňa 07.08.2019 vo výške všeobecnej hodnoty 311 000,00 Eur (ďalej len
„kúpna cena“).
Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese marta.prigancova@gmail.com alebo telefonicky na
čísle 0908551188.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuka každého záujemcu musí byť doručená na adresu správcu Ing. Marta Prigancová, správca, so
sídlom Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, v zalepenej obálke s označením „Ponuka 4K/24/2017 –
prvá časť podniku“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je najneskôr do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia v OV. Ak koniec
lehoty pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je
nasledujúci pracovný deň. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
3. Ponuka musí byť doručená najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk do 13.00 hod.
4. Záujemca o kúpu predmetu speňaženia musí ponúknuť minimálne kúpnu cenu stanovenú podľa
Znaleckého posudku č. 44/2019 zo dňa 07.08.2019 vo výške 311 000,00 Eur.
5. Záujemca môže podať len jednu ponuku, inak na žiadnu z jeho podaných ponúk sa nebude prihliadať.
6. Finančná zábezpeka vo výške 93 000,00 Eur musí byť pripísaná na konkurzný účet najneskôr v deň
skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky ako bezhotovostným
prevodom na konkurzný účet bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola verejného
ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka bude na konkurzný účet
pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.
7. Ponukové konanie bude pokladané za neúspešné aj v prípade, ak žiadny záujemca v ponukovom konaní
nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky (vrátane ponúknutia kúpnej ceny
za časť podniku predstavujúcej kúpnu cenu minimálne vo výške 311 000,00 Eur); alebo ak záujemca,
ktorý v ponukovom konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí toto
ponukové konanie; alebo ak správca zruší ponukové konanie alebo odmietne všetky predložené ponuky;
a to podľa toho, ktorá z podmienok bude splnená skôr.
8. Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. V prípade ponuky podanej zahraničným subjektom,
musia byť doklady v zmysle obsahu ponuky, preložené do slovenského jazyka súdno-znaleckou formou
prostredníctvom prekladateľa.
9. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou prekladá sa úradne osvedčené plnomocenstvo.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ponuka musí obsahovať:
1. Presné označenie záujemcu (ak je záujemcom fyzická osoba: meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a rodné číslo; ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania,
IČO, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra; ak je záujemcom
právnická osoba: názov, sídlo, IČO a aktuálny výpis z obchodného registra).
2. Označenie predmetu kúpy: (Predmet ponukového konania)
3. Návrh kúpnej ceny v mene EUR, pričom záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú
ponúka za kúpu predmetu speňažovania ako celku. Minimálna výška kúpnej ceny je 311 000,00 Eur.
Kúpna cena sa uvádza bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle platných právnych predpisov
nevymeriava DPH. V prípade, že kedykoľvek v budúcnosti dôjde k zmene platnej a účinnej legislatívy tak,
že DPH za predmet speňažovania bude povinný odviesť správca/úpadca, zaväzuje sa kupujúci doplatiť
príslušnú sumu DPH správcovi/úpadcovi ako doplatok kúpnej ceny za predaj podniku úpadcu.
4. Doklad o zložení finančnej zábezpeky vo výške 93 000,00 Eur na konkurzný účet.
5. Číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi, alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
pre účely tohto ponukového konania.
7. Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania, a že ich prijíma bez
akýchkoľvek výhrad. Podpis záujemcu musí byť úradne osvedčený.
8. Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so zmluvnou pokutou. Podpis záujemcu musí byť úradne
osvedčený.
9. Písomné vyhlásenie obsahujúce súhlasí s tým, že nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného
zhoršenia predmetu speňažovania prechádza na nadobúdateľa momentom zaplatenia celej výšky kúpnej
ceny a to bez akýchkoľvek výhrad.
10. Čestné vyhlásenie o vysporiadaní (neexistencii) záväzkov voči úpadcovi.
11. Všetky priložené doklady sa predkladajú v origináli, prípadne vo forme úradne osvedčenej fotokópie.
Podmienky účasti
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením finančnej zábezpeky najneskôr do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk. Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je záväzok dodržať podmienky
ponukového konania.
Vyhodnotenie ponúk
1. Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr desiaty deň od uplynutia lehoty na predkladanie ponuky, účasť
príslušného orgánu na otváraní obálok nie je povinná.
2. Správca otvorí obálky a vyhotoví úradný záznam, ktorý bude obsahovať informáciu o tom, či predmetné
ponuky obsahujú všetky náležitosti.
3. Víťaznú ponuku v ponukovom konaní môže správca určiť až na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu príslušného orgánu, a to v lehote 30 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Za týmto
účelom správca informuje príslušný orgán o výsledku ponukového konania, a požiada ho o schválenie
niektorej z ponúk doručených do ponukového konania.
4. Predaj časti podniku úspešnému záujemcovi ponukového konania schváli príslušný orgán, teda spoločne
zabezpečený veriteľ aj veriteľský výbor.
5. V prípade schválenia najvyššej ponuky v ponukovom konaní uzavrie správca s víťazným záujemcom
Zmluvu o predaji časti podniku.
6. Príslušný orgán má právo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to bez uvedenia dôvodu. To neplatí,
keď predpokladaný rozvrh výťažku speňaženia v celom rozsahu uspokojí pohľadávku zabezpečeného
veriteľa.
7. Úspešný záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku, s podaním návrhu na vklad
do katastra nehnuteľností (najmä súdne a správne poplatky).
8. V prípade, ak správca zruší toto ponukové konanie, alebo odmietne všetky ponuky, alebo odmietne
ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil, právo na náhradu
škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na tomto konaní.
9. Určenie víťaznej ponuky správca zverejní v Obchodnom vestníku.
10. Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť Zmluvu o predaji časti podniku v lehote 30 dní od oznámenia
víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku.
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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11. Víťazný záujemca je povinný vložiť celú kúpnu cenu na konkurzný účet najneskôr v deň uzavretia Zmluvy
o predaji časti podniku. Zložená zábezpeka vo výške 93 000,00 Eur sa započíta do kúpnej ceny.
12. V prípade, že záujemca bude vyzvaný ako víťaz ponukového konania na uzatvorenie Zmluvy o predaji
časti podniku, a napriek tomu ju odmietne uzatvoriť v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu
neuhradí v plnom rozsahu včas a v plnej výške podľa pokynov správcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči tomuto záujemcovi vo výške 30% z ponúknutej ceny za predaj časti podniku v prospech
oddelenej podstaty. Správca je oprávnený započítať na pokutu finančnú zábezpeku zloženú záujemcom.
13. Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v bode 12.) správca vráti zloženú finančnú
zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
14. Účastník nemá nárok na príslušenstvo, ktoré prirástlo k zábezpeke, ktorú zložil záujemca na účet úpadcu,
a to za dobu od zloženia zábezpeky na uvedený účet až do jej vrátenia účastníkovi, resp. započítania na
kúpnu cenu za nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
15. Na kupujúceho neprechádza právo používať obchodné meno spojené s predávanou časťou podniku. Na
kupujúceho neprechádzajú žiadne záväzky úpadcu súvisiace s prevádzkou podniku, nakoľko podnik
úpadcu sa v priebehu konkurzu neprevádzkoval.
16. Na Zmluvu o predaji časti podniku sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o predaji podniku.
17. Kupujúci nadobudne predmet speňažovania ako „stojí a leží“, čiže kupujúci si nebude môcť v čase
uzavretia Zmluvu o predaji časti podniku, ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky proti správcovi,
alebo proti konkurznej podstate.
18. Kupujúci nadobudne predmet speňažovania nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR a s dokumentáciou, o ktorú prejaví záujem.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K014862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIBO, a.s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrovany 476 / 0, 082 53 Petrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 029
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2017 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
Uznesením Okresného súd Prešov spis.zn. 4K/24/2017-93 zo dňa 16.05.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 97/2018 dňa 22.05.2018 pod podaním K034869 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka VIBO, a.s.,
so sídlom 476 Petrovany 082 53, IČO: 36 474 029 (ďalej aj „VIBO, a.s. Petrovany“), súd za správcu ustanovil Ing.
Evu Orbanovú, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov. Uznesením Okresného súdu Prešov spis.zn.
4K/24/2017-145 zo dňa 04.09.2018 zverejneným v Obchodnom vestníku (ďalej aj „OV“) č. 174/2018 dňa
10.09.2018 pod podaním K066744 súd odvolal z funkcie správcu úpadcu Ing. Evu Orbanovú, so sídlom
kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov, do funkcie správcu úpadcu ustanovil Ing. Martu Prigancovú, so sídlom
kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce.
Správca na účely speňaženia majetku úpadcu týmto vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku podľa
§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "ZKR").
Poradie ponukového konania: druhé
Predmet ponukového konania: Časť podniku - súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Prešov, obec
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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Petrovany, katastrálne územie Petrovany, SR, zverejnené v súpise oddelenej podstaty v OV č. 137/2018 dňa
18.07.2018 pod K051542 ako súpisové zložky majetku: pozemok: súpisové čísla: 9, 10 a stavba: súpisové čísla:
16, 19 (ďalej aj „predmet speňažovania“).
Číslo bankového účtu:
Konkurzný účet správcu zriadený vo VÚB, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK39 0200 0000 0040 8484 3651.
Finančná zábezpeka:
Záujemca zloží finančnú zábezpeku – zálohu vo výške 29.800,00 Eur na konkurzný účet vo VÚB, a.s., číslo účtu
v tvare IBAN: SK39 0200 0000 0040 8484 3651, variabilný symbol 4242017, do poznámky uveďte text: „Ponuka
4K/24/2017 – druhá časť podniku“, meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby.
Kúpna cena: Záujemca o kúpu predmetného súboru nehnuteľností úpadcu musí ponúknuť minimálne kúpnu
cenu podľa Znaleckého posudku č. 45/2019 zo dňa 07.08.2019 vo výške všeobecnej hodnoty 96.200,00 Eur
(ďalej len „kúpna cena“).
Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese marta.prigancova@gmail.com alebo telefonicky na
čísle 0908551188.
Predkladanie záväzných ponúk
1. Ponuka každého záujemcu musí byť písomne doručená na adresu sídla správcu v zalepenej obálke
s označením „Ponuka 4K/24/2017 – druhá časť podniku“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je najneskôr do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia v OV. Ak koniec
lehoty pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je
nasledujúci pracovný deň. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
3. Ponuka musí byť doručená najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk do 13.00 hod.
4. Záujemca o kúpu predmetného súboru nehnuteľností úpadcu musí ponúknuť minimálne kúpnu cenu
podľa Znaleckého posudku č. 45/2019 zo dňa 07.08.2019 vo výške všeobecnej hodnoty 96 200,00 Eur.
5. Záujemca môže podať len jednu ponuku, inak na žiadnu z jeho podaných ponúk sa nebude prihliadať.
6. Finančná zábezpeka vo výške 29.800,00 Eur musí byť pripísaná na konkurzný účet najneskôr v deň
skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky ako bezhotovostným
prevodom na konkurzný účet bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola verejného
ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka bude na konkurzný účet
pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.
7. Ponukové konanie bude pokladané za neúspešné aj v prípade, ak žiadny záujemca v ponukovom konaní
nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky (vrátane ponúknutia kúpnej ceny
za časť podniku predstavujúcej kúpnu cenu minimálne vo výške 96 200,00 Eur); alebo ak záujemca, ktorý
v ponukovom konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí toto ponukové
konanie; alebo ak správca zruší ponukové konanie alebo odmietne všetky predložené ponuky; a to podľa
toho, ktorá z podmienok bude splnená skôr.
8. Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. V prípade ponuky podanej zahraničným subjektom,
musia byť doklady v zmysle obsahu ponuky, preložené do slovenského jazyka súdno-znaleckou formou
prostredníctvom prekladateľa.
9. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou prekladá sa úradne osvedčené plnomocenstvo.
Ponuka musí obsahovať:
1. Presné označenie záujemcu (ak je záujemcom fyzická osoba: meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a rodné číslo; ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania,
IČO, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra; ak je záujemcom
právnická osoba: názov, sídlo, IČO a aktuálny výpis z obchodného registra).
2. Označenie predmetu kúpy: (Predmet ponukového konania)
3. Návrh kúpnej ceny v mene EUR, pričom záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú
ponúka za kúpu predmetu speňažovania ako celku. Minimálna výška kúpnej ceny je 96.200,00 Eur.
Kúpna cena sa uvádza bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle platných právnych predpisov
nevymeriava DPH. V prípade, že kedykoľvek v budúcnosti dôjde k zmene platnej a účinnej legislatívy tak,
že DPH za predmet speňažovania bude povinný odviesť správca/úpadca, zaväzuje sa kupujúci doplatiť
príslušnú sumu DPH správcovi/úpadcovi ako doplatok kúpnej ceny za predaj podniku úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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4. Doklad o zložení finančnej zábezpeky vo výške 29 800,00 Eur na konkurzný účet.
5. Číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi, alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
pre účely tohto ponukového konania.
7. Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania, a že ich prijíma bez
akýchkoľvek výhrad. Podpis záujemcu musí byť úradne osvedčený.
8. Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so zmluvnou pokutou. Podpis záujemcu musí byť úradne
osvedčený.
9. Písomné vyhlásenie obsahujúce súhlasí s tým, že nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného
zhoršenia predmetu speňažovania prechádza na nadobúdateľa momentom zaplatenia celej výšky kúpnej
ceny a to bez akýchkoľvek výhrad.
10. Čestné vyhlásenie o vysporiadaní (neexistencii) záväzkov voči úpadcovi.
11. Všetky priložené doklady sa predkladajú v origináli, prípadne vo forme úradne osvedčenej fotokópie.
Podmienky účasti
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením finančnej zábezpeky najneskôr do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk. Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je záväzok dodržať podmienky
ponukového konania.
Vyhodnotenie ponúk
1. Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr desiaty deň od uplynutia lehoty na predkladanie ponuky, účasť
príslušného orgánu na otváraní obálok nie je povinná.
2. Správca otvorí obálky a vyhotoví úradný záznam, ktorý bude obsahovať informáciu o tom, či predmetné
ponuky obsahujú všetky náležitosti.
3. Víťaznú ponuku v ponukovom konaní môže správca určiť až na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu príslušného orgánu, a to v lehote 30 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Za týmto
účelom správca informuje príslušný orgán o výsledku ponukového konania, a požiada ho o schválenie
niektorej z ponúk doručených do ponukového konania.
4. Predaj časti podniku úspešnému záujemcovi ponukového konania schváli príslušný orgán, teda spoločne
zabezpečený veriteľ aj veriteľský výbor.
5. V prípade schválenia najvyššej ponuky v ponukovom konaní uzavrie správca s víťazným záujemcom
Zmluvu o predaji časti podniku.
6. Príslušný orgán má právo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to bez uvedenia dôvodu. To neplatí,
keď predpokladaný rozvrh výťažku speňaženia v celom rozsahu uspokojí pohľadávku zabezpečeného
veriteľa.
7. Úspešný záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku, s podaním návrhu na vklad
do katastra nehnuteľností (najmä súdne a správne poplatky).
8. V prípade, ak správca zruší toto ponukové konanie, alebo odmietne všetky ponuky, alebo odmietne
ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil, právo na náhradu
škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na tomto konaní.
9. Určenie víťaznej ponuky správca zverejní v Obchodnom vestníku.
10. Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť Zmluvu o predaji časti podniku v lehote 30 dní od oznámenia
víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku.
11. Víťazný záujemca je povinný vložiť celú kúpnu cenu na konkurzný účet najneskôr v deň uzavretia Zmluvy
o predaji časti podniku. Zložená zábezpeka vo výške 29 800,00 Eur sa započíta do kúpnej ceny.
12. V prípade, že záujemca bude vyzvaný ako víťaz ponukového konania na uzatvorenie Zmluvy o predaji
časti podniku, a napriek tomu ju odmietne uzatvoriť v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu
neuhradí v plnom rozsahu včas a v plnej výške podľa pokynov správcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči tomuto záujemcovi vo výške 30% z ponúknutej ceny za predaj časti podniku v prospech
oddelenej podstaty. Správca je oprávnený započítať na pokutu finančnú zábezpeku zloženú záujemcom.
13. Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v bode 12.) správca vráti zloženú finančnú
zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
14. Účastník nemá nárok na príslušenstvo, ktoré prirástlo k zábezpeke, ktorú zložil záujemca na účet úpadcu,
a to za dobu od zloženia zábezpeky na uvedený účet až do jej vrátenia účastníkovi, resp. započítania na
kúpnu cenu za nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
15. Na kupujúceho neprechádza právo používať obchodné meno spojené s predávanou časťou podniku. Na
kupujúceho neprechádzajú žiadne záväzky úpadcu súvisiace s prevádzkou podniku, nakoľko podnik
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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úpadcu sa v priebehu konkurzu neprevádzkoval.
16. Na Zmluvu o predaji časti podniku sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o predaji podniku.
17. Kupujúci nadobudne predmet speňažovania ako „stojí a leží“, čiže kupujúci si nebude môcť v čase
uzavretia Zmluvu o predaji časti podniku, ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky proti správcovi,
alebo proti konkurznej podstate.
18. Kupujúci nadobudne predmet speňažovania nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR a s dokumentáciou, o ktorú prejaví záujem.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K014863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIBO, a.s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrovany 476 / 0, 082 53 Petrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 029
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2017 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
Uznesením Okresného súd Prešov spis.zn. 4K/24/2017-93 zo dňa 16.05.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 97/2018 dňa 22.05.2018 pod podaním K034869 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka VIBO, a.s.,
so sídlom 476 Petrovany 082 53, IČO: 36 474 029 (ďalej aj „VIBO, a.s. Petrovany“), súd za správcu ustanovil Ing.
Evu Orbanovú, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov. Uznesením Okresného súdu Prešov spis.zn.
4K/24/2017-145 zo dňa 04.09.2018 zverejneným v Obchodnom vestníku (ďalej aj „OV“) č. 174/2018 dňa
10.09.2018 pod podaním K066744 súd odvolal z funkcie správcu úpadcu Ing. Evu Orbanovú, so sídlom
kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov, do funkcie správcu úpadcu ustanovil Ing. Martu Prigancovú, so sídlom
kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce.
Správca na účely speňaženia majetku úpadcu týmto vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku podľa
§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "ZKR").
Poradie ponukového konania: druhé
Predmet ponukového konania: Časť podniku - administratívna budova, Petrovany - súpisné číslo 466,
nachádzajúca sa v okrese Prešov, obec Petrovany, katastrálne územie Petrovany, SR, zverejnená v súpise
oddelenej podstaty v OV č. 137/2018 dňa 18.07.2018 pod K051542 ako súpisová zložka majetku: stavba:
súpisové číslo: 14 (ďalej aj „predmet speňažovania“).
Číslo bankového účtu:
Konkurzný účet správcu zriadený vo VÚB, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK39 0200 0000 0040 8484 3651.
Finančná zábezpeka:
Záujemca zloží finančnú zábezpeku – zálohu vo výške 18.000,00 Eur na konkurzný účet zriadený vo VÚB, a.s.,
číslo účtu v tvare IBAN: SK39 0200 0000 0040 8484 3651, variabilný symbol 4242017, do poznámky uveďte text:
„Ponuka 4K/24/2017 – administratívna budova“, meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo názov
právnickej osoby.
Kúpna cena: Záujemca o kúpu predmetu speňažovania musí ponúknuť minimálne kúpnu cenu podľa Stanoviska
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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znalca zo dňa 07.08.2019 vo výške všeobecnej podstaty 60 000,- Eur (ďalej len „kúpna cena“)
Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese marta.prigancova@gmail.com alebo telefonicky na
čísle 0908551188.
Predkladanie záväzných ponúk
1. Ponuka každého záujemcu musí byť písomne doručená na adresu sídla správcu v zalepenej obálke
s označením „Ponuka 4K/24/2017 – administratívna budova“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je najneskôr do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia v OV. Ak koniec
lehoty pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je
nasledujúci pracovný deň. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
3. Ponuka musí byť doručená najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk do 13.00 hod.
4. Záujemca o kúpu predmetu speňažovania musí ponúknuť minimálne kúpnu cenu vo výške 60 000,- Eur.
5. Záujemca môže podať len jednu ponuku, inak na žiadnu z jeho podaných ponúk sa nebude prihliadať.
6. Finančná zábezpeka vo výške 18.000,00 Eur musí byť pripísaná na konkurzný účet najneskôr v deň
skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky ako bezhotovostným
prevodom na konkurzný účet bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola verejného
ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka bude na konkurzný účet
pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.
7. Ponukové konanie bude pokladané za neúspešné aj v prípade, ak žiadny záujemca v ponukovom konaní
nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky (vrátane ponúknutia kúpnej ceny
za časť podniku predstavujúcej najmenej sumu 60 000,00 Eur); alebo ak záujemca, ktorý v ponukovom
konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí toto ponukové konanie; alebo ak
správca zruší ponukové konanie alebo odmietne všetky predložené ponuky; a to podľa toho, ktorá z
podmienok bude splnená skôr.
8. Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. V prípade ponuky podanej zahraničným subjektom,
musia byť doklady v zmysle obsahu ponuky, preložené do slovenského jazyka súdno-znaleckou formou
prostredníctvom prekladateľa.
9. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou prekladá sa úradne osvedčené plnomocenstvo.
Ponuka musí obsahovať:
1. Presné označenie záujemcu (ak je záujemcom fyzická osoba: meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a rodné číslo; ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania,
IČO, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra; ak je záujemcom
právnická osoba: názov, sídlo, IČO a aktuálny výpis z obchodného registra).
2. Označenie predmetu kúpy: (Predmet ponukového konania)
3. Návrh kúpnej ceny v mene EUR, pričom záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú
ponúka za kúpu predmetu speňažovania ako celku. Minimálna výška kúpnej ceny je 60 000,00 Eur.
Kúpna cena sa uvádza bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle platných právnych predpisov
nevymeriava DPH. V prípade, že kedykoľvek v budúcnosti dôjde k zmene platnej a účinnej legislatívy tak,
že DPH za predmet speňažovania bude povinný odviesť správca/úpadca, zaväzuje sa kupujúci doplatiť
príslušnú sumu DPH správcovi/úpadcovi ako doplatok kúpnej ceny za predaj podniku úpadcu.
4. Doklad o zložení finančnej zábezpeky vo výške 18 000,00 Eur na konkurzný účet.
5. Číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi, alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
pre účely tohto ponukového konania.
7. Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania, a že ich prijíma bez
akýchkoľvek výhrad. Podpis záujemcu musí byť úradne osvedčený.
8. Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so zmluvnou pokutou. Podpis záujemcu musí byť úradne
osvedčený.
9. Písomné vyhlásenie obsahujúce súhlasí s tým, že nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného
zhoršenia predmetu speňažovania prechádza na nadobúdateľa momentom zaplatenia celej výšky kúpnej
ceny a to bez akýchkoľvek výhrad.
10. Čestné vyhlásenie o vysporiadaní (neexistencii) záväzkov voči úpadcovi.
11. Všetky priložené doklady sa predkladajú v origináli, prípadne vo forme úradne osvedčenej fotokópie.
Podmienky účasti
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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Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením finančnej zábezpeky najneskôr do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk. Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je záväzok dodržať podmienky
ponukového konania.
Vyhodnotenie ponúk
1. Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr desiaty deň od uplynutia lehoty na predkladanie ponuky, účasť
príslušného orgánu na otváraní obálok nie je povinná.
2. Správca otvorí obálky a vyhotoví úradný záznam, ktorý bude obsahovať informáciu o tom, či predmetné
ponuky obsahujú všetky náležitosti.
3. Víťaznú ponuku v ponukovom konaní môže správca určiť až na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu príslušného orgánu, a to v lehote 30 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Za týmto
účelom správca informuje príslušný orgán o výsledku ponukového konania, a požiada ho o schválenie
niektorej z ponúk doručených do ponukového konania.
4. Predaj časti podniku úspešnému záujemcovi ponukového konania schváli príslušný orgán, teda spoločne
zabezpečený veriteľ aj veriteľský výbor.
5. V prípade schválenia najvyššej ponuky v ponukovom konaní uzavrie správca s víťazným záujemcom
Zmluvu o predaji časti podniku.
6. Príslušný orgán má právo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to bez uvedenia dôvodu. To neplatí,
keď predpokladaný rozvrh výťažku speňaženia v celom rozsahu uspokojí pohľadávku zabezpečeného
veriteľa.
7. Úspešný záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku, s podaním návrhu na vklad
do katastra nehnuteľností (najmä súdne a správne poplatky).
8. V prípade, ak správca zruší toto ponukové konanie, alebo odmietne všetky ponuky, alebo odmietne
ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil, právo na náhradu
škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na tomto konaní.
9. Určenie víťaznej ponuky správca zverejní v Obchodnom vestníku.
10. Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť Zmluvu o predaji časti podniku v lehote 30 dní od oznámenia
víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku.
11. Víťazný záujemca je povinný vložiť celú kúpnu cenu na konkurzný účet najneskôr v deň uzavretia Zmluvy
o predaji časti podniku. Zložená zábezpeka vo výške 18 000,00 Eur sa započíta do kúpnej ceny.
12. V prípade, že záujemca bude vyzvaný ako víťaz ponukového konania na uzatvorenie Zmluvy o predaji
časti podniku, a napriek tomu ju odmietne uzatvoriť v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu
neuhradí v plnom rozsahu včas a v plnej výške podľa pokynov správcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči tomuto záujemcovi vo výške 30% z ponúknutej ceny za predaj časti podniku v prospech
oddelenej podstaty. Správca je oprávnený započítať na pokutu finančnú zábezpeku zloženú záujemcom.
13. Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v bode 12.) správca vráti zloženú finančnú
zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
14. Účastník nemá nárok na príslušenstvo, ktoré prirástlo k zábezpeke, ktorú zložil záujemca na účet úpadcu,
a to za dobu od zloženia zábezpeky na uvedený účet až do jej vrátenia účastníkovi, resp. započítania na
kúpnu cenu za nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
15. Na kupujúceho neprechádza právo používať obchodné meno spojené s predávanou časťou podniku. Na
kupujúceho neprechádzajú žiadne záväzky úpadcu súvisiace s prevádzkou podniku, nakoľko podnik
úpadcu sa v priebehu konkurzu neprevádzkoval.
16. Na Zmluvu o predaji časti podniku sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o predaji podniku.
17. Kupujúci nadobudne predmet speňažovania ako „stojí a leží“, čiže kupujúci si nebude môcť v čase
uzavretia Zmluvy o predaji časti podniku, ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky proti správcovi,
alebo proti konkurznej podstate.
18. Kupujúci nadobudne predmet speňažovania nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR a s dokumentáciou, o ktorú prejaví záujem.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K014864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anita Štellerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Aljašská 8, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1975
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. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/413/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/413/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka Anita Štellerová, nar. 12.06.1975, bytom Aljašská 8, 044 25 Medzev,
podnikajúca pod obchodným menom Anita Štellerová – IREMA, s miestom podnikania: 044 25 Medzev, Aljašská
8, IČO: 41876318, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.

V Košiciach, dňa 24.03.2021

JUDr. Jozef Vaško, správca

K014865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALKON KOŠICE a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 16 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 576 433
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/7/2020 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/7/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Areko Group k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu: ALKON KOŠICE a.s.
v konkurze, Slovenská 16, 04001 Košice, IČO: 36 576 433, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná
pohľadávka veriteľa: Slovesná republika – Daňový úrad Košice, Železničná 1, Košice doručená správcovi po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky:
Prihláška pohľadávky por. č.
1.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
169,70 EUR

JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group, k. s., správca Úpadcu

K014866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Tipan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 2562/3, 040 13 Košice - sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/273/2018 S1424
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
32OdK/273/2018
Iné zverejnenie

Správca dlžníka, Vladimír Tipan, narodený: 14.07.1976, bytom: Havanská 2562/3, 040 13 Košice - Sídlisko
Ťahanovce, týmto v zmysle ust. §167u zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Ing.Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty

K014867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Tulejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 283/ 64, 040 01 Košice- Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/384/2020S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/384/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31OdK/384/2020 zo dňa 07.01.2021 bol vyhlásený konkurz na
navrhovateľa – dlžníka: Silvia Tulejová, narodená: 02.11.1976, bytom: Trieda SNP 283/ 64, 040 01 KošiceZápad, podnikajúca pod obchodným menom: Silvia Tulejová, s miestom podnikania: Trieda SNP 64, 040 01
Košice- Západ, IČO: 44 109 041, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2016 a za správcu
podstaty bola ustanovená: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn.
správcu: S996.. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 7/2021 dňa 13.01.2021.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložila súdu podrobnú správu o
priebehu konkurzu a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu a ďalších
šetrení a konaní som nezistila majetok úpadcu, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že som preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii nezistila majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto
uvedené v ust. § 167 t ZKR, týmto v súlade s ust. §167 v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b
ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 24.03.2021
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K014868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanči Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šamudovce 59, 072 01 Šamudovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1995
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. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/5/2021 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/5/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie o čísle účtu na účely popierania
JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587,
ako správca úpadcu: Lukáš Kanči, narodený: 25.05.1995, bytom: Šamudovce 59, 072 01 Šamudovce, týmto
v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je
vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK25 0200 0000 0026 9017 6351.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K014869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Tancoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 82, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/280/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/280/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Juraj Biroš, správca dlžníka: Juraj Tancoš, nar. 04.05.1969, bytom: Malčice 82, 072 06 Malčice, týmto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ZKR, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

Prihl. suma

Por.č. v zozname pohľadávok

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava

610,43 EUR

5.

V Košiciach, 23.03.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca

K014870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INTEGRITY SOLUTIONS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 2 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 568 961
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/35/2017 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/35/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Areko Group k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu: INTEGRITY SOLUTIONS
s.r.o. v konkurze, so sídlom: Škultétyho 2, 040 01 Košice, IČO: 36 568 961, oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: Mgr. Peter Reichel, Škultétyho 2, 040 01 Košice doručená
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky:
Prihláška pohľadávky por. č.
1.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
2080,22 EUR

JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group, k. s., správca Úpadcu

K014871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomi Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1664 / 17, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/372/2020 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/372/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstát.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Stanislav Praskai, správca

K014872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskala 961 / 11, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/343/2020 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/343/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstát.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K014873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskala 961 / 11, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/343/2020 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/343/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Stanislav Praskai, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Dušan Kotlár, narodený 09.09.1955, bytom Podskala 961/11, 052 Spišská Nová Ves konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 30OdK/343/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomi Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1664 / 17, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/372/2020 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/372/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Stanislav Praskai, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Pavol Tomi, narodený: 22.11.1956, bytom: Slnečná 1664/ 17, 048 01 Rožňava, konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 30OdK/372/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K014875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Bakoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kaspická 1364 / 5, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/147/2018 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/147/2018
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:
27 464,58 €
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Deň vydania: 29.03.2021

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
18.03.2020

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K014876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVBYINDUSTRIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Akademika Hronca 3 / 0, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 494 763
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/9/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/9/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
Spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca
úpadcu STAVBYINDUSTRIA, s.r.o., so sídlom Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, IČO: 36 494 763, týmto
v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 04.03.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Slovenská
Bratislave

IČO
republika

–

Krajský

súd

v

Ulica

Číslo Obec

00 215 759 Záhradnícka 10

PSČ

Bratislava 813 66

Štát

Prihlásená
suma

Slovenská
republika

3.560,50 Eur

LawService Recovery, k.s., správca
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