Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

K015101
Spisová značka: 27K/42/2020
Okresný súd Bratislava I právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SCW, s. r. o., so sídlom Tomášikova 50/E, 831 04
Bratislava, IČO: 36 722 502, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SCW, s. r. o., so sídlom
Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, IČO: 36 722 502,

rozhodol
Súd konkurzné konanie voči dlžníkovi: SCW, s. r. o., so sídlom Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, IČO: 36 722
502 zastavuje pre nedostatok majetku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) na súde, proti ktorého
rozhodnutiu smeruje. Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K015102
Spisová značka: 27K/11/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: POSILA s. r. o. v likvidácii, so sídlom Kostolná pri
Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 435 949 v mene ktorej návrh podal likvidátor: Marián Matúš, bytom
Kostolná pri Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: POSILA s.
r. o. v likvidácii, so sídlom Kostolná pri Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 435 949 takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi POSILA s. r. o. v likvidácii, so sídlom Kostolná pri Dunaji 146, 903 01
Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 435 949.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
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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K015103
Spisová značka: 33K/4/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KIMAT SK s.r.o.,
so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 057 164,
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K015104
Spisová značka: 4K/9/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VLASŤ, IČO: 42 257 344, so sídlom Miletičova
559/21, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na majetok dlžníka: VLASŤ, IČO: 42 257 344, so
sídlom Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, 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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I.
Súd vyhlasuje malý konkurz na majetok dlžníka: VLASŤ, IČO: 42 257 344, so sídlom Miletičova 559/21,
821 08 Bratislava.
II.
Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
III.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, so sídlom kancelárie
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 1799.
IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
v jednom rovnopise u správcu. V základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu musí byť prihláška
doručená správcovi. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive, a musí obsahovať základné náležitosti v
zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a
údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č.
25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti
praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti.
V.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
známych veriteľov dlžníka, 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)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších troch 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.
VII.
Po právoplatnosti tohto uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D 19, pol. reg. 17 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2.
Vyhlásením malého konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník
stáva úpadcom. (§ 106c ods. 3 ZKR)
3.
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 veta prvá ZKR)
4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. (§ 167l ods. 3 veta prvá a druhá ZKR v spojení s § 106h
ZKR)
5.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že
ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 1 veta
prvá a druhá ZKR)
6.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa
odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o
fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o
právnickú osobu,
b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa
odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o
právnickú osobu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
7.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
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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sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
8.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na
bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§
167l ods. 1 veta tretia ZKR)
9.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
10.
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).
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)
12.
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)
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).
14.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
15.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za
dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
16.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 veta štvrtá ZKR)
17.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
18.
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 odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR v spojení s § 49 ods. 1 CSP). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel 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 Bratislava I dňa 24.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa

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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K015105
Spisová značka: 4K/44/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LadSK, s. r. o., so sídlom
Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36 709 115, správcom ktorého je: JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom
kancelárie Račianska 24/E, 83102 Bratislava, značka správcu S1686, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku,
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: LadSK, s. r. o., so sídlom Šustekova 23, 851 04 Bratislava,
IČO: 36 709 115, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená ( § 102 ods. 4 druhá veta ZKR ), do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie 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 Bratislava I dňa 16.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K015106
Spisová značka: 33K/6/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Esterhazy, a.s. v likvidácii, so sídlom
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 878 631, zast. likvidátorom: ANDEX, a.s., so sídlom Trnavská cesta
27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 782 561, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Esterhazy, a.s. v
likvidácii, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 878 631,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Esterhazy, a.s. v likvidácii, so sídlom Trnavská cesta
27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 878 631.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K015107
Spisová značka: 5K/15/2020
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
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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ECLI:SK:OSBB:2021:6120428205.10
Spisová značka: 5K/15/2020
Okresný súd Banská Bystrica
navrhovateľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica,
so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi:
Luc - tranzit, s.r.o., IČO: 45 860 629,
so sídlom 985 58 Radzovce 399
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám oznamuje, že termín pojednávania určený na deň 30. marca 2021 o 12.00 hod. na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163, (prístavba)
je zrušený z dôvodu, že dlžník sa v lehote nevyjadril, tým pádom neosvedčil svoju platobnú schopnosť, v dôsledku
čoho súd rozhodne bez pojednávania.
Ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa súd do 5 dní od začatia konkurzného konania vyzve dlžníka na
vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší
termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju
platobnú schopnosť neosvedčil ( ustanovenie § 19 ods. 1 pism. a) odd. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
V Banskej Bystrici 24. marca 2021
JUDr. Dominika
Rejdovianová
sudca

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Stanislava Siráňová

Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K015108
Spisová značka: 5K/15/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Luc tranzit, s.r.o., IČO: 45 860 629, so sídlom 985 58 Radzovce 399, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 18991/S, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e LEGES Recovery k.s., IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5,
97401 Banská Bystrica, značka správcu: S1751, do funkcie predbežného správcu dlžníka Luc - tranzit, s.r.o., IČO: 45
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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860 629, so sídlom 985 58 Radzovce 399, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo: 18991/S.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
III.
U k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní,
druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa ustanovenia do funkcie a záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZoKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K015109
Spisová značka: 5K/14/2020
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
ECLI:SK:OSBB:2021:6120428204.10
Spisová značka: 5K/14/2020
Okresný súd Banská Bystrica
navrhovateľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica,
so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi:

OVOZEL, s.r.o., IČO: 46 812 792,
so sídlom Mierová 828/1, 966 81 Žarnovica

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám oznamuje, že termín pojednávania určený na deň 30. marca 2021 o 11.00 hod. na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163, (prístavba)
je zrušený z dôvodu, že dlžník sa v lehote nevyjadril, tým pádom neosvedčil svoju platobnú schopnosť, v dôsledku
čoho súd rozhodne bez pojednávania.
Ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa súd do 5 dní od začatia konkurzného konania vyzve dlžníka na
vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší
termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju
platobnú schopnosť neosvedčil ( ustanovenie § 19 ods. 1 pism. a) odd. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
V Banskej Bystrici 24. marca 2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Dominika
Rejdovianová
sudca

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Stanislava Siráňová

Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K015110
Spisová značka: 5K/14/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka
OVOZEL, s.r.o., IČO: 46 812 792, so sídlom Mierová 828/1, 966 81 Žarnovica, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 33424/S, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e Advisors k. s., IČO: 46 570 675, so sídlom kancelárie Dolná 6, 97401 Banská
Bystrica, značka správcu: S1590, do funkcie predbežného správcu dlžníka OVOZEL, s.r.o., IČO: 46 812 792, so
sídlom Mierová 828/1, 966 81 Žarnovica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka číslo: 33424/S.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
III.
U k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní,
druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa ustanovenia do funkcie a záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZoKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K015111
Spisová značka: 32K/12/2020
Spisová značka : 32K/12/2020

Upovedomenie o zrušení pojednávania

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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Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná č. 1, 041 90 Košice

proti odporcovi (žalovanému)
44 326 793

GEZA TRADE s.r.o., so sídlom: Buzinská 580, 040 15 Košice - Šaca, IČO:

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 13.04.2021 o 11.15 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 27/B,

1. posch.

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

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Okresný súd Košice I, dňa 25.03.2021
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
(Upovedomenie odvolaní pojednávania)

Okresný súd Košice I dňa 25.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K015112
Spisová značka: 32K/12/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: GEZA TRADE s.r.o., so sídlom: Buzinská 580, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 44 326
793 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie:
Kupeckého 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
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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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 25.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K015113
Spisová značka: 31OdK/16/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Smolíková, narodená: 06.07.1955,
bytom: 053 42 Krompachy, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom správcovi: JUDr.
Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185, takto

rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185
poriadkovú pokutu vo výške 250,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.3.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K015114
Spisová značka: 31OdK/16/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Smolíková, narodená: 06.07.1955,
bytom: 053 42 Krompachy, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01
Košice, zn. správcu: S1185.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: Ing. Milan Polončák, PhD., so sídlom kancelárie: Vojenská 12,
040 01 Košice, zn. správcu: S1287.
III.

Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto
uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o
všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o
každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01
Košice, zn. správcu: S1185 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).
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 (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 25.3.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K015115
Spisová značka: 9OdK/61/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Žiga, narodený: 17.07.1979,
bytom: Kobeliarovo 98, 049 23 Kobeliarovo, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom
správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 takto

rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360
poriadkovú pokutu vo výške 250,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.3.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K015116
Spisová značka: 9OdK/61/2019

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Žiga, narodený:
17.07.1979, bytom: Kobeliarovo 98, 049 23 Kobeliarovo, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040
01 Košice-Juh, zn. správcu: S937.
III.
Ukladá novému správcovi povinnosť 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, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto
uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o
všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o
každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).
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 (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 25.3.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K015117
Spisová značka: 9OdK/16/2020
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lívia Rusnáková, narodená: 07.02.1991,
bytom: 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom: Lívia Rusnáková, s miestom podnikania: 052
01 Spišská Nová Ves, IČO: 48222917, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.10.2019, o uložení
poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie:
Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 takto
rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360
poriadkovú pokutu vo výške 250,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.3.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K015118
Spisová značka: 9OdK/16/2020

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lívia Rusnáková, narodená:
07.02.1991, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom: Lívia Rusnáková, s miestom
podnikania: 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48222917, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.10.2019 o
odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie:
Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1155.
III.
Ukladá novému správcovi povinnosť 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, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto
uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o
všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o
každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
VIII.
Zrušuje výroky XI. a XII. v uznesení Okresného súdu Košice I č. k. 9OdK/16/2020-22 zo dňa
02.03.2020.
IX.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto
uznesenia číslo účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR. Uvedené je potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
X.
Poukazuje novému správcovi podstaty: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie:
Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1155; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR.
XI.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-326/2020 na účet nového správcu
podstaty: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1155; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
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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sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).
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 (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).
Okresný súd Košice I dňa 25.3.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K015119
Spisová značka: 28K/7/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci dlžníka: Oya s.r.o. v likvidácii, so sídlom Biskupa Királya 1097/2, 945 01 Komárno,
IČO: 50 134 761, o návrhu likvidátora Mgr. Barbora Gašparovičová, so sídlom Štúrova 22, 949 01 Nitra, na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Oya s.r.o. v likvidácii, so sídlom Biskupa Királya 1097/2, 945 01 Komárno,
IČO: 50 134 761, takto
rozhodol
Súd konkurzné konanie začaté na majetok na dlžníka Oya s.r.o. v likvidácii, so sídlom Biskupa Királya 1097/2, 945 01
Komárno, IČO: 50 134 761, zastavuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.3.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K015120
Spisová značka: 32K/17/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Adriana Pšenková, nar. 17.03.1969,
bytom Topoľčianska 66/34, 949 01 Nitra - Drážovce, ktorého správcom je Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie
Mariánska 6, 949 01 Nitra,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/17/2014 - 66 zo dňa 20.05.2014 na majetok
úpadcu Adriana Pšenková, nar. 17.03.1969, bytom Topoľčianska 66/34, 949 01 Nitra - Drážovce, z r u š u j e po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra.
Na konanie o odvolaní podanom proti rozhodnutiu OS Nitra je príslušný Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 CSP).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 25.3.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K015121
Spisová značka: 27K/5/2020
UPOVEDOMENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č. 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SC-HG, s.r.o., so sídlom Veľké Turovce č. 362, IČO:
44644604 r u š í p o j e d n á v a n i e vytýčené na deň 31.03.2021 o 11.00 hod. z dôvodu, že dlžník v
stanovenej lehote na výzvu súdu, aby osvedčil svoju platobnú schopnosť nereagoval, preto sa s ohľadom na § 19
ods. 1 písm. a) bod 3 ZoKR má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil. Keďže súdu nie sú známe
majetkové pomery dlžníka, ani nie je preukázané, či majetok dlžníka bude postačovať na náklady konkurzného
konania, rozhodne súd o ustanovení predbežného správcu a až následne o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka, a to s ohľadom na závery predbežného správcu o majetkových pomeroch dlžníka.

Okresný súd Nitra dňa 25.3.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
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K015122
Spisová značka: 27K/5/2020

UPOVEDOMENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č. 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SC-HG, s.r.o., so sídlom Veľké Turovce č. 362, IČO:
44644604 , týmto upovedomuje veriteľov:
SR - Daňový úrad Nitra, Obec Veľké Turovce, Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s., o rušení pojednávania, ktoré je
vytýčené na deň 31.03.2021 o 11.00 hod. z dôvodu, že dlžník v stanovenej lehote na výzvu súdu, aby osvedčil svoju
platobnú schopnosť nereagoval, preto sa s ohľadom na § 19 ods. 1 písm. a) bod 3 ZoKR má za to, že dlžník svoju
platobnú schopnosť neosvedčil. Keďže súdu nie sú známe majetkové pomery dlžníka, ani nie je preukázané, či
majetok dlžníka bude postačovať na náklady konkurzného konania, rozhodne súd o ustanovení predbežného
správcu a až následne o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, a to s ohľadom na závery
predbežného správcu o majetkových pomeroch dlžníka.

Okresný súd Nitra dňa 25.3.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K015123
Spisová značka: 27K/5/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č. 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SC-HG, s.r.o., so sídlom Veľké Turovce č. 362, IČO:
44644604, takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e JUDr. Tatianu Timoranskú, so sídlom kancelárie Nové Zámky, Pribinova č. 9, za predbežného
správcu dlžníkovi: SC-HG, s.r.o., so sídlom Veľké Turovce č. 362, IČO: 44644604.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 24.3.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K015124
Spisová značka: 2K/20/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EGACOS PLUS n.o., so sídlom Pod
Wilec hôrkou 4053/2, 080 01 Prešov, IČO: 45731641, správcom konkurznej podstaty ktorého je: Ing. Emil Čerevka,
so sídlom kancelárie Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné, IČO: 10672672, o návrhu správcu na uznanie
konkurzu za malý, takto
rozhodol
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uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: EGACOS PLUS n.o., so sídlom Pod Wilec hôrkou 4053/2, 080 01
Prešov, IČO: 45731641 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015125
Spisová značka: 2K/4/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Viera Vojtušová, nar.
18.09.1985, Pánska 28, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie
Budovateľská 28, 080 01 Prešov, o návrhu správcu zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Viera Vojtušová, nar. 18.09.1985, Pánska 28, 085 01 Bardejov, po splnení
konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 25.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015126
Spisová značka: 2K/17/2015
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Baron, nar.
13.11.1964, bytom Veselá 2, 080 01 Prešov, správcom ktorého je: Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu správcu zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
uznesením č. k. 2K/17/2015-84 zo dňa 04.01.2021 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Peter
Baron, nar. 13.11.1964, bytom Veselá 2, 080 01 Prešov, po splnení konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia
oddelenej a všeobecnej podstaty.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2021
Okresný súd Prešov dňa 25.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015127
Spisová značka: 2K/18/2020
Oznam
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: S.O.A., s.r.o. Kračúnovce v likvidácii, so sídlom 97
Kračúnovce 087 01, IČO: 31 722 539, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, uznesením č. k.
2K/18/2020-87 zo dňa 01.02.2021 z a s t a v i l konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: S.O.A., s.r.o.
Kračúnovce v likvidácii, so sídlom 97 Kračúnovce 087 01, IČO: 31 722 539.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
Okresný súd Prešov dňa 25.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015128
Spisová značka: 1K/21/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FARMAPOL, spol.
s r.o., so sídlom Hollého 3, 080 01
Prešov, IČO: 36 485 152, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: FARMAPOL, spol. s r.o., so sídlom Hollého 3, 080 01 Prešov,
IČO: 36 485 152,
II.

ustanovuje správcu: Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné,

III.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
IV.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 1K/21/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa
na zabezpečovacie právo neprihliada. (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 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 (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, 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, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
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dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. 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 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.
2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 22.3.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K015129
Spisová značka: 2K/17/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/17/2020
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: JUDr. Ľubomír Spodniak, notár, Notársky úrad so sídlom Čsl. Armády 597, 963 01 Krupina,
IČO: 42 311 161, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa,
pristúpený veriteľ: PaedDr. Emília Čurillová, nar. 31.10.1955, bytom SNP 46, 053 61 Spišské Vlachy, právne
zastúpená: JUDr. Ivan Čurilla, advokát so sídlom kancelárie Fabiniho 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35 570 784
proti
dlžníkovi: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom Popradská 17/670, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 477 494.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 27.04.2021 o 13:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
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spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko
pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na
osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany
možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania,
oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na
všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania. (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať. ( § 184 ods. 2 CSP ).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
Prešov, 25.03.2021

JUDr. Tomáš Novák
Sudca

spisová značka: 2K/17/2020
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: JUDr. Ľubomír Spodniak, notár, Notársky úrad so sídlom Čsl. Armády 597, 963 01 Krupina,
IČO: 42 311 161, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa,
pristúpený veriteľ: PaedDr. Emília Čurillová, nar. 31.10.1955, bytom SNP 46, 053 61 Spišské Vlachy, právne
zastúpená: JUDr. Ivan Čurilla, advokát so sídlom kancelárie Fabiniho 11, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35 570 784
proti
dlžníkovi: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom Popradská 17/670, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 477 494.,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
18.

s a pojednávanie na deň 27.04.2021 o 13:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NAŠE
FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom Popradská 17/670, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 477 494., a to
veriteľ č. 1: TENIS CENTRUM, s.r.o., so sídlom Neresnícka cesta 13, Zvolen 960 01, IČO: 36 029 751,
veriteľ č. 2: IWG Management Sp. z o.o., Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,

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

21

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

veriteľ č. 3: BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava - mestská
časť Staré Mesto 821 09, IČO: 35 745 843,
veriteľ č. 4:

Naše Farmy, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, Poprad 058 01, IČO: 36 787 302 (ESIN group, a. s.)

veriteľ č. 5:

Tradičné družstvo, so sídlom J. Kráľa 21, Zvolen 960 01, IČO: 52 945 715.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Prešov dňa 25.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015130
Spisová značka: 2K/21/2020
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: M.I.S. Vranov nad Topľou s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Topľanská 1800/1A, Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 36 476 323, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, uznesením č. k. 2K/21/2020-87 zo dňa 09.02.2021 z a s t a v i l konkurzné konanie pre nedostatok
majetku dlžníka: M.I.S. Vranov nad Topľou s.r.o. v likvidácii, so sídlom Topľanská 1800/1A, Vranov nad Topľou 093
01, IČO: 36 476 323.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.

Okresný súd Prešov dňa 25.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015131
Spisová značka: 40OdK/32/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Lenka Boboková, nar. 27.05.1994, trvale bytom Ulica R.
Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30
798 84, Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Lenka Boboková, nar. 27.05.1994, trvale bytom Ulica R. Jašíka 1929/5, 971
01 Prievidza.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1559.
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III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martin Hurtiš
so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 86/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 § 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
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prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 25.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K015132
Spisová značka: 38OdK/53/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Milica Dršková, rod. Bartošová, nar. 27.04.1964, trvale
bytom Budovateľská 404/1, 906 13 Brezová pod Bradlom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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831 02 Bratislava, IČO 30 798 84, Kancelária CPP v Bratislave so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Milica Dršková, rod. Bartošová, nar. 27.04.1964, trvale bytom Budovateľská
404/1, 906 13 Brezová pod Bradlom.
II. Ustanovuje správcu Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom,
značka správcu S1180.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Ing. Beata
Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo
výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
127/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 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 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.
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Trenčín dňa 25.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K015133
Spisová značka: 23K/17/2015

OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Beáta Dudášová, nar. 19.8.1972, 925
83 Žihárec č. 191, správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava,
uznesením č.k.: 23K/17/2015 - 185 zo dňa 15.02.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 24.02.2021, zrušil
konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.

V Trnave, dňa 25.03.2021

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudca
K015134
Spisová značka: 23K/38/2016
č.k.: 23K/38/2016 - 157 IČS 2116221103

OZNAM

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 Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Čačala, nar. 12.6.1977, Ulica L.
v. Beethovena 5649/21, 917 08 Trnava, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., P. Pazmáňa
51/19, 927 01 Šaľa, značka správcu S1752, uznesením č.k.: 23K/38/2016 - 150 zo dňa 26.01.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 08.02.2021, zrušil konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.

V Trnave, dňa 25.03.2021

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudca
K015135
Spisová značka: 23K/29/2016
č.k.: 23K/29/2016 - 151
IČS 2116216404

OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Božena Bongilajová, nar. 9.11.1971,
bytom A. Kubinu 3196/31, Trnava, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie: Sladovnícka
13, 917 01 Trnava, značka správcu: S 1138, uznesením č.k.: 23K/29/2016 - 145 zo dňa 25.01.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 08.02.2021, zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.

V Trnave, dňa 25.03.2021

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

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudca
K015136
Spisová značka: 23K/25/2014
č.k.: 23K/25/2014 - 368
IČS 2114221216

OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Špánik, nar. 30.7.1982,
Argentínska 1421, 925 52 Šoporňa, správcom majetku ktorého je: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie:
Kukučínova 11, Piešťany, uznesením č.k.: 23K/25/2014 - 356 zo dňa 18.02.2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 24.02.2021, zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.

V Trnave, dňa 25.03.2021

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka

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: 31.03.2021

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudca
K015137
Spisová značka: 23K/25/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Špánik, nar. 30.7.1982,
Argentínska 1421, 925 52 Šoporňa, správcom majetku ktorého je: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie:
Kukučínova 11, Piešťany, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, Piešťany, značka správcu: S314, z
funkcie správcu úpadcu: Rastislav Špánik, nar. 30.7.1982, Argentínska 1421, 925 52 Šoporňa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K015138
Spisová značka: 1K/16/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Bocko, nar. 18.08.1978, bytom
Dr. Mašurku 951, 032 61 Važec, správcom ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Veľká Okružná 43, 010 01
Žilina, IČO: 44 915 691, uznesením č.k. 1K/16/2015-366 zo dňa 22.10.2020 rozhodol, že v konaní sa pri
pohľadávkach vedených v zozname pohľadávok pod č. 2 v celkovej výške 5.624,06 eur a pod č. 3 v celkovej výške
5.155,12 eur pokračuje s právnym nástupcom prihláseného veriteľa, ktorým je spoločnosť: VÚB Leasing, a.s.,
Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045, namiesto: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12,
060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130 a v konaní sa pri pohľadávkach vedených v zozname pohľadávok pod č. 4 v
celkovej výške 2.671,98 eur, pod č. 5 v celkovej výške 20,55 eur, pod č. 6 v celkovej výške 448,31 eur a pod č. 7 vo
výške 59,60 eur pokračuje s právnym nástupcom prihláseného veriteľa, ktorým je spoločnosť: Všeobecná úverová
banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, namiesto: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné
námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť: 14.11.2020

Okresný súd Žilina dňa 25.3.2021
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník

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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K015139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dovala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žehrianska 3191 / 8, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/105/2020 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/105/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
1.Typ súpisnej zložky majetku: Obchodný podiel
Spoločnosť: Sagres Trade s. r. o. v likvidácii, so sídlom: Nová 145/B, súpisné číslo 1811, 900 31 Stupava, IČO:
35 851 732, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28187/B
Výška vkladu: 6.639,- EUR
Rozsah splatenia: 6.639,- EUR
Veľkosť obchodného podielu: 100% základného imania spoločnosti
Dátum vstupu do likvidácie: 31.01.2014
Likvidátor: Ivan Dovala, trvalý pobyt: Žehrianska 8, 851 07 Bratislava, vznik funkcie: 31.01.2014
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka (jediný spoločník)
Sporný zápis: nie

K015140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kirthová Juliana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostlivého 3152/2, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1970
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/194/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/194/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 10.09.2020, sp. zn. 27OdK/194/2020, bol na majetok dlžníka:
Ing. Juliana Kirthová, nar. 13.10.1970, trvale bytom: Kostlivého 3152/2, 821 03 Bratislava (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom
insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 183/2020, deň vydania: 23.09.2020.
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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K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:

1. Typ súpisovej zložky majetku: Cenný papier – 7 ks akcia kmeňová na doručiteľa, menovitá hodnota 1
akcie – 5 eur, emitent: MERINA, a.s. „v likvidácii“, IČO: 31 410 022, ISIN: CS0005049659, súpisová
hodnota: 35.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu:
25.03.2021; dôvod zapísania: úpadca je 100 % vlastníkom cenných papierov.

2. Typ súpisovej zložky majetku: Cenný papier – 1 ks listinná akcia na meno, ČEM: LP0000303235,
menovitá hodnota: 16.596,959437 €, emitent: TABAKOLAND, a.s. „v konkurze“, Ventúrska 9, 811 01
Bratislava, IČO: 35 741 155, súpisová hodnota: 16.596,95 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 25.03.2021; dôvod zapísania: úpadca je 100 %
vlastníkom cenného papiera.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K015141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kirthová Juliana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostlivého 3152/2, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1970
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/194/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/194/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 1.kolo“

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu:
Ing. Juliana Kirthová, nar. 13.10.1970, trvale bytom: Kostlivého 3152/2, 821 03 Bratislava (ďalej v texte aj
„dlžník“ alebo „úpadca“), v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") vyhlasuje ponukové konanie na predaj akcií dlžníka, ktoré patria do
všeobecnej podstaty úpadcu.

Predmetom predaja sú nasledovné akcie:

1. Typ súpisovej zložky majetku: Cenný papier – 7 ks akcia kmeňová na doručiteľa, menovitá hodnota 1
akcie – 5 eur, emitent: MERINA, a.s. „v likvidácii“, IČO: 31 410 022, ISIN: CS0005049659, súpisová
hodnota: 35.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu:
25.03.2021; dôvod zapísania: úpadca je 100 % vlastníkom cenných papierov.

2. Typ súpisovej zložky majetku: Cenný papier – 1 ks listinná akcia na meno, ČEM: LP0000303235,
menovitá hodnota: 16.596,959437 €, emitent: TABAKOLAND, a.s. „v konkurze“, Ventúrska 9, 811 01
Bratislava, IČO: 35 741 155, súpisová hodnota: 16.596,95 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 25.03.2021; dôvod zapísania: úpadca je 100 %
vlastníkom cenného papiera.

Atribúty ponukového konania:

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod CP, ktorá
však nesmie byť nižšia ako je 100% súpisovej hodnoty majetku uvedeného v súpise majetku, ktorá je
predmetom ponuky.

Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk, ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania zmluvu o prevode CP
v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa predchádzajúcej vety. Náklady
spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania. Účastník je povinný zložiť
zálohu vo výške ponúknutej celej kúpnej ceny za prevod CP, a to na bankový účet vyhlasovateľa
(správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105, BIC: GIBASKBX, VS:
271942020.

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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PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 27OdK/194/2020 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) meno a priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo
účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail účastníka, b) identifikácia CP, ktorá je predmetom prevodu, c)
navrhovaná kúpna cena za prevod v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť riadne
prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na predmetný CP), d) dátum ponuky a vlastnoručný podpis
osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne
doručené ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY:

Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky:

a. predmet zmluvy:

Cenný papier – 7 ks akcia kmeňová na doručiteľa, menovitá hodnota 1 akcie – 5 eur, emitent: MERINA, a.s. „v
likvidácii“, IČO: 31 410 022, ISIN: CS0005049659, súpisová hodnota: 35.- €.

Cenný papier – 1 ks listinná akcia na meno, ČEM: LP0000303235, menovitá hodnota: 16.596,959437 €, emitent:
TABAKOLAND, a.s. „v konkurze“, Ventúrska 9, 811 01 Bratislava, IČO: 35 741 155, súpisová hodnota: 16.596,95
€.

(b) náklady spojené s prevodom, ako aj všetky správne a iné poplatky spojené so zápisom znáša kupujúci

(c) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za prevod CP bankovým prevodom na účet určený vyhlasovateľom
ponukového konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Kúpnu
zmluvu vyhlasovateľ ponukového konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za
prevod CP. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani
obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk
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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Vo Zvolene dňa 26.03.2021

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K015142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Olah
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Glejovka 1352/1, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/129/2020 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/129/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 33OdK 129/2020 zo dňa 2.11.2020, zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 220/2020 dňa 13.11.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ľuboš Olah, narodený
18.04.1975, Glejovka 1352/1, 902 01 Pezinok a ustanovil správcu: JUDr. Eva Bieliková, Stromová 13, 831 01
Bratislava.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb
a vyhlásenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ľuboš Olah, narodený 18.04.1975, Glejovka
1352/1, 902 01 Pezinok, zrušuje.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K015143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: design design s.r.o. - v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 386 385
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
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: 31.03.2021

Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/30/2017 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Zápisnica o vyhodnotení ponúk vo veci speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku úpadcu design
design s.r.o. - v likvidácii

Úpadca:

design design s.r.o. - v likvidácii

Konkurzné konanie:

37K/30/2017

Zápisnica zo dňa:
Vyhotovil:

26.03.2021
JUDr. Marek Piršel, správca

I.
JUDr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu: design design s.r.o. - v likvidácii,
IČO: 31 386 385, so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, zverejnil
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo
V zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa podľa ust. § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „ZKR“), JUDr. Marek Piršel, správca úpadcu: design design s.r.o. - v likvidácii,
IČO: 31 386 385, so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn.
37K/30/2017, ponúkal v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné
veci:
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

7
20
20
-

1/1
Dekoračný plastový prvok čiernej farby
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

8
10
10
-

1/1
Biela malá skrinka
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

Deň vydania: 31.03.2021

9
90
90
-

1/1
Odpadkové koše BLANCO 2 ks (jeden väčší
a jeden menší)
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

11
150
150
-

1/1
Zabudovateľné svietidlo 3 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

12
40
40
-

1/1
Čierne kríže na stoličky 20 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

13
20
20
-

1/1
Policové regály 2 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

14
50
50
-

1/1
Šedá sedačka
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Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

15
90
90
-

1/1
Odpadkové koše BLANCO SELECT 60/2 – 2
ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

16
10
10
-

1/1
Hnedá skrinka so zásuvkami bez madla
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

17
40
40
-

1/1
Viazací stroj zn. Fellowes
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

18
70
70
-

1/1
Hnedá skrinka so 4 zásuvkami a väčšia hnedá
skrinka
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku

19
150
150
-

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

40

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

1/1
Tmavohnedá skrinka so šedými prvkami - 2 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

20
150
150
-

1/1
Hnedé skrinky – 3 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

21
30
30
-

1/1
Hnedá skrinka
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

22
110
110
-

1/1
Odpadkové koše BLANCO SELECT 60/3
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

23
150
150
-

Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
Šatníková skriňa a skrinka so zasúvaním
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €

24
50

Adresa miesta, kde sa nachádza
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Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

Deň vydania: 31.03.2021

50
-

1/1
Odpadkové
koše
BLANCO
SELECT
SINGOLO 2 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

25
50
50
-

1/1
Kotúčová píla zn. GUDE TK 2500 ECO
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

26
1.000
1.000
-

1/1
Chladnička s mrazničkou Smeg CR327AV7
a tri potravinové skrine
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska 63,
851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

27
80
80
-

1/1
Nádržka (predstenový modul) k WC Grohe
Rapid SL
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

28
40
40
-

1/1
Nástenné svetlo SLV 148018 – 2 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
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Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

29
490
490
-

1/1
Stropné svietidlá ASTRO Osca 200 biele – 7
ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

30
50
50
-

1/1
Poličková sivo-biela skriňa
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

31
20
20
-

1/1
Odsávač zn. ZANUSSI ZHT 630X
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

32
15
15
-

1/1
Svetlá skrinka so zásuvkami
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

33
100
100
-
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Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Deň vydania: 31.03.2021

1/1
Varná doska zn. Electrolux EHF46343FK
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

34
400
400
-

1/1
Umývačka riadu zn. Smeg ST 116S
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

35
300
300
-

1/1
Nerezový dvojdrez BLANCO ZEROX 8S-IF
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

36
50
50
-

1/1
Zásuvková skriňa šedá - 3 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

37
20
20
-

1/1
Oranžové kreslo
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

38
700
700
-
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Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

Deň vydania: 31.03.2021

-

1/1
Zabudovateľný kávovar zn. MIELE CVA
5060/5065/5068
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska 63,
851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

39
300
300
-

1/1
Vstavaná rúra zn. Smeg SC115X
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

40
150
150
-

1/1
Šatníková skriňa – 2 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

41
60
60
-

1/1
Žlté taburetky – 4 ks
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

42
30
30
-

1/1
Elektrický ohrievač EL 3 POWER TEC
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
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Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Deň vydania: 31.03.2021

43
50
50
-

1/1
Trezor na kolieskach (bez kľúča od zásuvky)
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

44
25
25
-

1/1
Olejový radiátor AEG
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

45
70
70
-

1/1
Svietidlo zn. PALNAS 61001029
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Nové, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

46
10
10
-

1/1
Malá závesná biela skrinka
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

47
50
50
-

1/1
Šedá skrinka
Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
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Priemyselný park Kopčany a.s., Kopčianska
63, 851 01 Bratislava
Používané, zašpinené, rok výbory neznámy

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Deň vydania: 31.03.2021

Podrobné informácie boli záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na tel. č. 0911 532 090. Obhliadku ponúkaného majetku
nachádzajúceho sa v Priemyselnom parku Kopčany a.s., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, bolo možné vykonať so záujemcami po
predchádzajúcej dohode termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
Ponuku na vybraný majetok bolo možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre
prihodenie sumy bolo potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii
prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške súpisovej hodnoty každej jednotlivej
súpisovej položky alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
Správca týmto vyzýval záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v
Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považoval nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od
ktorého začína plynúť stanovená lehota.
Správca vyhodnotil všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotovil o tom zápisnicu.
Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia
zápisnice podľa predchádzajúceho bodu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku oddelenej podstaty je úhrada
celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet úpadcu: IBAN: SK29 1100 0000 0026 5802 0269.
V prípade, ak úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca
oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania
prostredníctvom online aukcie.
Úspešný záujemca je po podpise kúpnej zmluvy povinný bezodkladne prevziať všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria predmet súpisovej
položky.

II.

Podľa vyššie uvedeného oznámenia v bode I. tejto zápisnice boli v stanovenej lehote v online aukcii správcovi
doručené nasledovné víťazné ponuky:

Názov
Dekoračný plastový prvok čiernej farby
Biela malá skrinka
Odpadkové koše BLANCO 2 ks (jeden väčší a jeden menší)
Policové regály 2 ks
Šedá sedačka
Tmavohnedá skrinka so šedými prvkami - 2 ks
Hnedá skrinka
Kotúčová píla zn. GUDE TK 2500 ECO
Nádržka (predstenový modul) k WC Grohe Rapid SL
Varná doska zn. Electrolux EHF46343FK
Umývačka riadu zn. Smeg ST 116S
Oranžové kreslo
Vstavaná rúra zn. Smeg SC115X
Svietidlo zn. PALNAS 61001029

Súpisová hodnota v EUR
=20,-€
=10,-€
=90,-€
=20,-€
=50,-€
=150,-€
=30,-€
=50,-€
=80,-€
=100,-€
=400,-€
=20,-€
=300,-€
=70,-€

Najvyššia ponuka v EUR
20,-€
10,-€
95,-€
20,-€
109,-€
150,-€
42,-€
61,-€
81,-€
100,-€
400,-€
21,-€
300,-€
75,-€

Meno, adresa víťaza
Jana Lenková
Jana Lenková
GILDEIN, s.r.o.
Jana Lenková
GILDEIN, s.r.o
GILDEIN, s.r.o.
Jana Lenková
GILDEIN, s.r.o.
GILDEIN, s.r.o.
GILDEIN, s.r.o.
GILDEIN, s.r.o.
GILDEIN, s.r.o.
GILDEIN, s.r.o.
GILDEIN, s.r.o.

III.

Vyhodnotenie:

Správca určuje za víťaza hnuteľných vecí:
·
·

dekoračný plastový prvok čiernej farby,
biela malá skrinka,
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Deň vydania: 31.03.2021

policové regály 2 ks,
hnedá skrinka,

na základe najvyššej doručenej ponuky uchádzača Jana Lenková s ponúknutou cenou uvedenou vyššie.

Správca určuje za víťaza hnuteľných vecí:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

odpadkové koše BLANCO 2 ks (jeden väčší a jeden menší),
šedá sedačka,
tmavohnedá skrinka so šedými prvkami - 2 ks,
kotúčová píla zn. GUDE TK 2500 ECO,
nádržka (predstenový modul) k WC Grohe Rapid SL,
varná doska zn. Electrolux EHF46343FK,
umývačka riadu zn. Smeg ST 116S,
oranžové kreslo,
vstavaná rúra zn. Smeg SC115X ,
svietidlo zn. PALNAS 61001029

na základe najvyššej doručenej ponuky uchádzača GILDEIN, s.r.o. s ponúknutou cenou uvedenou vyššie.

Odôvodnenie:

Správca vyhodnotil všetky ponuky, ktoré boli v online aukcii doručené v stanovenej lehote na
predkladanie ponúk a spomedzi ponúknutých cien vybral ponuku s najvyššou hodnotou pre danú
hnuteľnú vec. Ak niektorý so záujemcov odmietne uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí
celú kúpnu cenu, správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou najvyššou ponukou.

Na základe vyššie uvedeného vyhodnotenia správca prevedie/odpredá majetok úspešnému záujemcovi.

JUDr. Marek Piršel, správca

K015144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondik Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 233, 908 73 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/109/2020 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/109/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tomáš Kozovský, správca so sídlom Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, úpadcu: Tibor Ondik, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16.07.1985, Malé Leváre 233, 908 73 Malé Leváre, spis. 33OdK/109/2020, zistil počas svojej funkcie správcu, zo
zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení dlžníka, vyjadrení iných osôb,
ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle §166i ZKR, že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal
konkurzu a mohol byť zapísaný do konkurznej podstaty. Potom ako správca zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu (ust. §167t ods. 1 ZKR) oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa končí.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K015145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remord s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A / 0, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 957 239
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/53/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/53/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca úpadcu: Remord, s.r.o.,
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 47 957 239 týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovné
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
por. typ súpisovej
suma mena
č. zložky majetku

86.

peňažná
pohľadávka

90.000 EUR

právny dôvod vzniku
Pohľadávka vznikla titulom
neuhradenia kúpnej ceny
vyplývajúcej z Kúpnej zmluvy
uzatvorenej dňa 28.03.2017

dlžník

súpisová
hodnota

dôvod
deň zapísania
zapísania do
do súpisu
súpisu

BRR realitná spoločnosť
ust. § 67 ods.
s.r.o., Naftárska 1413,
90.000 eur
1 písm. a) 26.03.2021
Gbely 908 45, IČO: 36
ZKR
700 151

V Bratislave, dňa 26.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K015146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirza Imran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 456 / 24, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/389/2020 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/389/2020
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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Ponukové konanie – 1. kolo v zmysle § 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“):
Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, Bratislava, zn. správcu: S 1156 ako správca dlžníka
– Imran Mirza, nar. 01. 01. 1971, trv. byt. Robotnícka 456/24, Vysoká pri Morave, okr. Malacky v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 27OdK/389/2020 týmto vyhlasuje v zmysle
ustanovenia § 167p ZKR ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku.
Predmet ponuky: hnuteľný majetok tvoriaci súpisovú zložku majetku pod por. č. 1 v súpise všeobecnej podstaty,
ktorý je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 118/2020 zo dňa 22.06.2020 a to:
Por.
Druh
číslo
motorové
vozidlo

1

Popis

Rok
Stav
výroby

OPEL INSIGNIA LIMOUSINE HB (2.0
CDTI) VIN: W0LGT6GL5C1056988, čierna 2012
metalíza, 96kW - diesel, 387 115 km

Súpisová
hodnota
EUR

pojazdné/opotrebované 6.500,-

Dôvod
Deň
v zapísania
do zapísania do
súpisu
súpisu
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 12.1.2021
1 a) ZKR

(ďalej len „Predmet ponuky“)
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň). Na ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 100 % súpisovej hodnoty
predmetu ponukového konania.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu záujmu a výšky ponúkanej sumy.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní:
·
·
·

zasielať poštou na adresu kancelárie správcu Ing. Róbert Baran, Trnavská cesta 50A, Bratislava;
osobne doručiť do podateľne kancelárie správcu Ing. Róbert Baran, Trnavská cesta 50A,
Bratislava;
alebo do elektronickej schránky správcu.

Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. identifikačné údaje záujemcu/fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo,
bankové spojenie + číslo účtu a fotokópia občianskeho preukazu; alebo identifikačné údaje
záujemcu/právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, krstné meno a priezvisko osoby oprávnenej
konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu;
b. u zahraničnej právnickej osoby aj originál/ kópiu výpisu z príslušného registračného súdu/orgánu, nie
staršiu ako 30 dní;
c. označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa má súťažný návrh vzťahovať spolu s
uvedením záväznej ponúkanej ceny;
d. doklad o zložení zálohy na ponúknutú cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený
v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN SK13 5600 0000 0050 7330 2002; doklad (originál, resp. jeho
fotokópia), ktorým navrhovateľ preukáže zloženie zálohy, musí mať formu potvrdenia, že predmetná suma
bola odoslaná na účet vyhlasovateľa v uvedenom peňažnom ústave. Záloha musí byť v celej výške
pripísaná na vyššie uvedenom účte najneskôr do 24:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po dni
ukončenia lehoty na podávanie ponúk;
UPOZORNENIE: Náklady spojené s prepisom Predmetu ponuky znáša nadobúdateľ.
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Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„Ponukové konanie – I. kolo, 27OdK/389/2020“.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby. 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 spolu s nákladmi. 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.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Správca si ako vyhlasovateľ ponukového konania zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo
všetky predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť a zároveň je oprávnený odmietnuť každú
neprimerane nízku predloženú ponuku.
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 päť pracovných dní od vyhodnotenia verejného ponukového konania vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Záujemca predložením ponuky berie na vedomie, že v prípade, ak sa preukáže/zistí, že predmet ponukového
konania nezodpovedá stavu uvádzanému v súpise záujemca nemá právo požadovať akúkoľvek zľavu z
ponúknutej sumy za predmet ponukového konania; uvedené rovnako nie je relevantným dôvodom pre odstúpenie
od zmluvy, alebo iný zánik či zrušenie zmluvy medzi dlžníkom a záujemcom.
Súťažný návrh, zaslaný alebo doručený správcovi, nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ním
viazaný až do skončenia ponukového konania.
Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 02/5262 4988, alebo mailom na kalman@itrust.sk.

Ing. Róbert Baran, správca

K015147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hruška Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marhuľová 14457 / 4, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/285/2020 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/285/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie – I. kolo v zmysle 167p v spojení s § 167k Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“):
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Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava ako správca dlžníka – Radovan
Hruška, nar. 19. 03. 1967, trv. byt. Marhuľová 14457/4, 821 07 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 27OdK/285/2020 týmto vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 167p ZKR
ponukové konanie na speňaženie inej majetkovej hodnoty (obchodného podielu).
Predmet: iná majetková hodnota (obchodný podiel) tvoriaca súpisovú zložku majetku pod por. č. 1 v súpise
všeobecnej podstaty, ktorý je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 245/2020 zo dňa 21.12.2020 a to:
Obchodný podiel
Por.
Popis
číslo

Výška
podielu
EUR

Charakteristika

Obchodný podiel o veľkosti 1/1 v spoločnosti: HERS s. r.
Iná
majetková
o., Prostějovská 4832/63, 080 01 Prešov, IČO: 48 229
hodnota
–
5000,00
580, Obchodný register Okresného súdu Prešov, vložka
obchodný podiel
číslo 31711/P, oddiel Sro,

1

Súpisová
v hodnota
EUR
5000,00

v

Dôvod zapísania Deň zapísania
do súpisu
do súpisu
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 16.12.2020
a) ZKR

(ďalej len „Predmet ponuky“)
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň). Na ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 100 % súpisovej hodnoty
predmetu ponukového konania.
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 spolu s nákladmi. 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.
Správca si ako vyhlasovateľ ponukového konania zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo
všetky predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť a zároveň je oprávnený odmietnuť každú
neprimerane nízku predloženú ponuku.
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 päť pracovných dní od vyhodnotenia verejného ponukového konania vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Záujemca predložením ponuky berie na vedomie, že v prípade, ak sa preukáže/zistí, že predmet ponukového
konania nezodpovedá stavu uvádzanému v súpise záujemca nemá právo požadovať akúkoľvek zľavu z
ponúknutej sumy za predmet ponukového konania; uvedené rovnako nie je relevantným dôvodom pre odstúpenie
od zmluvy, alebo iný zánik či zrušenie zmluvy medzi dlžníkom a záujemcom.
Súťažný návrh, zaslaný alebo doručený správcovi, nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ním
viazaný až do skončenia ponukového konania.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu záujmu a výšky ponúkanej sumy.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní:
·

zasielať poštou na adresu kancelárie správcu Ing. Róbert Baran, Trnavská cesta 50A, Bratislava;
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osobne doručiť do podateľne kancelárie správcu Ing. Róbert Baran, Trnavská cesta 50A,
Bratislava;
alebo do elektronickej schránky správcu.

Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. identifikačné údaje záujemcu/fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo,
bankové spojenie + číslo účtu a fotokópia občianskeho preukazu; alebo identifikačné údaje
záujemcu/právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, krstné meno a priezvisko osoby oprávnenej
konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu;
b. u zahraničnej právnickej osoby aj originál/ kópiu výpisu z príslušného registračného súdu/orgánu, nie
staršiu ako 30 dní;
c. označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa má súťažný návrh vzťahovať spolu s
uvedením záväznej ponúkanej ceny;
d. doklad o zložení zálohy na ponúknutú cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený
v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN SK13 5600 0000 0050 7330 2002; doklad (originál, resp. jeho
fotokópia), ktorým navrhovateľ preukáže zloženie zálohy, musí mať formu potvrdenia, že predmetná suma
bola odoslaná na účet vyhlasovateľa v uvedenom peňažnom ústave. Záloha musí byť v celej výške
pripísaná na vyššie uvedenom účte najneskôr do 24:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po dni
ukončenia lehoty na podávanie ponúk;
UPOZORNENIE:
Písomná ponuka musí obsahovať záväzok, že záujemca bez ďalšieho sa stotožňuje a berie na vedomie
všetky súvisiace skutočnosti.
Pod súvisiace skutočnosti patrí:
·
·
·
·
·
·
·

písomná ponuka musí obsahovať prehlásenie záujemcu, že sa zaväzuje znášať všetky náklady –
súdne poplatky a ostatné náklady súvisiace s postúpením obchodného podielu;
vysoká zadlženosť, strata a dlhodobá nečinnosť spoločnosti, nevedenie účtovníctva;
pravdepodobnosť povinnosti podať návrh na vyhlásenia konkurzu;
správca neručí za to, že obchodná spoločnosť, ktorej podiel sa ponúka, nie je zadlžená aj viac,
ako je uvedené a neručí za jej stav a bonitu;
správca nie je povinný zadovážiť akékoľvek iné doklady k obchodnej spoločnosti, tieto si zadováži
prípadný záujemca sám a na vlastné náklady;
správca v súvislosti s prevodom nemá okrem vypracovania Zmluvy o prevode obchodného
podielu, zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, návrhu na zápis do Obchodného registra
a zadováženia zákonom predpokladaných súhlasov k prevodu žiadne iné povinnosti;
v prípade, ak nebude z akýchkoľvek dôvodov možné vykonať prevod obchodného podielu,
správca vráti záujemcovi finančnú sumu, ktoré záujemca zložil na správcovský účet bez
zbytočného odkladu.

Ing. Róbert Baran, správca

K015148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIRO-tour, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 356 441
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/2/2021 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/2/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Doplnenie súpisu oddelenej podstaty:
Zabezpečený veriteľ:

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

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

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
p.č.
5
6
7
8

Deň zápisu majetku Dôvod
zapísania
Spoluvl.
Popis
Mena
do súpisu
majetku do súpisu
Úpadcu
Pokladňa
VRP 1 303,69
26.03.2021
§67 ods. 1 písm. a)
1/1
POLUS
EUR
Valutová
26.03.2021
§67 ods. 1 písm. a)
1 587 CZK 1/1
pokladňa CZK
Valutová
26.03.2021
§67 ods. 1 písm. a)
790 USD 1/1
pokladňa USD
Valutová
1 109,77
26.03.2021
§67 ods. 1 písm. a)
1/1
pokladňa GBP
GBP

podiel Súpisová hodnota v €
prepočtu NBS 26.03.2021

Podľa

1 303,69 €
60,50 €
669,38 €
1 289,41 €

V Bratislave, dňa 26.03.2021
Správca konkurznej podstaty úpadcu FIRO-tour, s.r.o.
Pospíšil & Partners, k.s.
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár

K015149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPAK spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1788/25, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 967 986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76 3, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/81/2018/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/81/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu, SPAK spol. s r.o. v konkurze, IČO: 35 967 986, so sídlom Hviezdoslavova 1788/25,
901 01 Malacky, sp. zn.: 8K/81/2018, správca úpadcu, JUDr. Margita Hrivňáková, týmto v zmysle § 28 ods. 3 zák.
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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č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zapísanie prihlásených pohľadávok
veriteľa :
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256, v
prihlásenej sume 72,09 Eur,
do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Bratislave dňa 26. 3. 2021
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K015150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 325, 908 72 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/16/2021 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/16/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Baláž, nar. 27.11.1967, trvalý pobyt: Veľké
Leváre 325, 908 72 Veľké Leváre oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v pracovných dňoch
pondelok až piatok od 8.30 hod. do 14.30 hod. v kancelárii správcu na adrese Konventná 6, 811 03 Bratislava.
Termín nahliadnutia možno dohodnúť emailom: info@maruniak.sk.

K015151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 325, 908 72 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/16/2021 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/16/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Baláž, nar. 27.11.1967, Veľké Leváre 325, 908
72 Veľké Leváre týmto v súlade s § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa
podľa § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú povinní zložiť na
bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK76 0200 0000 0039 6866 0653.

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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K015152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeter Radomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 68 / 107, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1976
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/550/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/550/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Recovery, k.s., správca dlžníka Radomír Demeter, nar. 26. 12. 1976, trv. byt. Hlavná 68/107,900 61
Gajary, okr. Malacky, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR")
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený v Československá obchodná banka,a.s., IBAN: SK29 7500 0000 0040 2743 5838.
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.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K015153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka -, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1973
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/257/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/257/2020
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Advisors k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Marek Salák, narodený 08.11.1973, bytom Znievska 3062/16, 851 06 Bratislava, sp. zn.
32OdK/257/2020 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 KRUK Česká a
Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
republika, IČO: 24 785 199 v celkovej sume 1.911,09 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Advisors, k.s.
správca konkurznej podstaty

K015154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bertóková Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Macharová 1116/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/151/2020 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/151/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka: Silvia Bertóková, nar. 30.10.1979, Macharová 1116/09, Bratislava
851 01, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33OdK/151/2020 týmto oznamuje,
že v predmetnom konaní nepodlieha konkurzu žiaden majetok. V zmysle uvedeného konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na
majetok : Silvia Bertóková, nar. 30.10.1979, Macharová 1116/09, Bratislava 851 01, sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K015155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švabinského 906/14, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/117/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/117/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Tomáš Antonič, správca dlžníka: Martin Polák, nar. 30.06.1986, Švabinského 906/14, Bratislava 851
05, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33OdK/117/2020 týmto oznamuje, že v
predmetnom konaní nepodlieha konkurzu žiaden majetok. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na
majetok : Martin Polák, nar. 30.06.1986, Švabinského 906/14, Bratislava 851 05, sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Ing. Tomáš Antonič, správca

K015156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRISLOV, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 36, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 910 925
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/29/2020 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/29/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
úpadcu: AGRISLOV, s. r. o., so sídlom Zámocká 36, 811 01 Bratislava, IČO: 35 910 925 v súlade s § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00,
12:30 - 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Bratislave, dňa 26.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K015157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pirhala Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 413, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/84/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/84/2020

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

Ing. Tomáš Antonič, správca dlžníka: Peter Pirhala, nar. 22.04.1973, Veľké Leváre 413, 908 73 Veľké
Leváre, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4OdK/84/2020 týmto oznamuje, že v
predmetnom konaní nepodlieha konkurzu žiaden majetok. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na
majetok : Peter Pirhala, nar. 22.04.1973, Veľké Leváre 413, 908 73 Veľké Leváre, sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Ing. Tomáš Antonič, správca

K015158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konečná Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 2121 / 8, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/415/2020 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/415/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka: Zuzana Konečná, nar. 14.08.1984, Banícka 2121/08, 902 01
Pezinok, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/415/2020 týmto oznamuje,
že v predmetnom konaní sa neprihlásil žiadny veriteľ. V zmysle uvedeného správca dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok : Zuzana Konečná, nar. 14.08.1984, Banícka
2121/08, 902 01 Pezinok, sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K015159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRICOM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 57, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 681 471
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/59/2015 - S 1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/59/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodná spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie: Miletičova 5B, 821
08 Bratislava, IČO: 47 166 142, č. zápisu v Zozname správcov vedenom MSSR: S 1673, správca majetku úpadcu
BRICOM s.r.o., so sídlom Mudroňova 57, 811 03 Bratislava, IČO: 35 681 471, v konkurznom konaní vedenom
Okresným súdom Bratislava I, sp. zn.: 8K/59/2015, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že
do Zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa spoločnosti Slovenská republika - Daňový úrad
Bratislava, IČO: 424995000011, Ševčenkova 32, Bratislava, doručené po základnej prihlasovacej lehote,
v celkovej prihlásenej sume 1.533,00 EUR pod poradovými číslami v Zozname pohľadávok 39/16 až 42/16.
Zároveň správca oznamuje všetkým veriteľom úpadcu, že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 7 ZKR, prípadné
popretie pohľadávky iným veriteľom je 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 bankový účet 4027264389/7500 (IBAN: SK2175000000004027264389) pripísaná suma 350,00
EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou.
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

K015160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Végh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 61/A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/155/2020 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/155/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Benko, LLM., správca dlžníka týmto v zmysle ustanovení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov predlžuje III. kolo ponukového konania
na predaj hnuteľného majetku dlžníka, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.2.2021 pod č.
27/2021, a to o 10 kalendárnych dní po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Marek Benko, LLM, správca

K015161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Hanuska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíková 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/87/2020 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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33OdK/87/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Benko, LLM, správca dlžníka týmto v zmysle ustanovení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov predlžuje I. kolo ponukového konania
na predaj majetku dlžníka, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.2.2021 pod č. 27/2021, a to o 10
kalendárnych dní po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Marek Benko, LLM, správca

K015162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gürtner Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5178 / 42, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/98/2020 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/98/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Benko, LLM, správca dlžníka týmto v zmysle ustanovení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov predlžuje I. kolo ponukového konania
na predaj hnuteľného majetku dlžníka, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.2.2021 pod č.
27/2021, a to o 10 kalendárnych dní po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Marek Benko, LLM, správca

K015163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: First Montana Technology, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 986, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 912 271
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/42/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/42/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu First Montana Technology s. r. o. "v konkurze" v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil
zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastočný rozvrh výťažku z
všeobecnej podstaty úpadcu. Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľký výbor a veriteľov
pohľadávok proti podstate v kancelárii správcu. V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, veriteľký výbor, dotknutý zabezpečný veriteľa a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Termín na nahliadnutie do
zoznamu pohľadávok
proti
spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na čísle: 033 / 3702 120.

podstate

Deň vydania: 31.03.2021

možno

dohodnúť

emailom:

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K015164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Zedek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Peter 126, 906 35 Plavecký Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/20/2021S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/20/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 11.02.2021 č. k.: 36OdK/20/2021-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 33/2021 zo dňa 18.02.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 19.02.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Martin Zedek, narodený 10.11.1986, trvale bytom 906 35 Plavecký Peter 126,
podnikajúceho pod obchodným menom Martin Zedek, IČO: 43 300 791, s miestom podnikania 906 35 Plavecký
Peter 126, (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako
„Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j s primeraným použitím § 76 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
vyhotovený súpis majetku všeobecnej podstaty:
A. HNUTEĽNÁ VEC:
Číslo
súpisovej zložky

1.

Opis

Umiestnenie

Súpisová hodnota

Motorové vozidlo: SEAT IBIZA
EČV: SE410DA
VIN: VSSZZZ6LZ3R228747
rok výroby: 2003,
zdvihový objem valcov: 1198 cm3,
druh paliva: benzín,
farba: šedá metalíza
počet najazdených km: 160 000 km
platnosť STK: do 26.06.2021
platnosť EK: do 26.06.2021
stav: nepojazdné, pokazený motor

Malacky

750,00 €

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K015165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Lišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Hollého 582/61, 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1981
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/318/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/318/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PRVÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.11.2020 č. k.: 25OdK/318/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 217/2020 zo dňa 10.11.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 11.11.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Lucia Lišková, narodená 11.08.1981, trvale bytom Jána Hollého 582/61, 908 77
Borský Mikuláš (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V súlade s ustanovením § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) Správca týmto
vyhlasuje prvé kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
Dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 59/2021 zo dňa 26.03.2021 pod položkou K014535,
a to:
A. HNUTEĽNÉ VECI:
Číslo
Opis
súpisovej zložky
Motorové vozidlo: ŠKODA FELÍCIA
EČV: SE969CT
VIN: TMBEEF413S0049632
rok výroby: 1995,
zdvihový objem valcov: 1289 cm3,
1.
druh paliva: benzín,
farba: zelená
počet najazdených km: 272 762 km
platnosť STK: do 26.02.2021
platnosť EK: do 26.02.2021
stav: nepojazdné, zlý technický stav

Umiestnenie

Jána Hollého 582/81, Borský Mikuláš

Súpisová hodnota

200,00 €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Kúpna cena za Predmet speňaženia:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je stanovená na 100%
súpisovej hodnoty majetku. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží
zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
v Tatra banka, a. s., IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 253182020 a uvedením poznámky:
„Záloha konkurz Lišková“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Lucia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lišková, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod.. Na ponuku doručenú
do elektronickej schránky Správcu sa neprihliada!
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za Predmet speňaženia, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania
vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely
predmetného ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o bližšie informácie
darekon.spravca@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Správcu:

Obhliadka Predmetu speňaženia: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení
sa záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: darekon.spravca@gmail.com.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Predmet speňaženia. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
záujemcov na adresu e-mailového kontaktu záujemcu uvedenú v ponuke. Neúspešnému záujemcovi je Správca
povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo stanoveným spôsobom alebo
najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod., sa neprihliada. Na ponuku doručenú do elektronickej schránky
Správcu sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Lucia Lišková, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
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Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že poplatky
súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu speňaženia bude hradiť víťaz ponukového konania ako
kupujúci. V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť
kúpnu zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne
uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu
a Správca ju zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
DAREKON, k.s., správca S1806

K015166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Iršová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 874 / 49, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1980
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/176/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Andrea Iršová, nar.: 21.08.1980, trvale bytom: Hollého 874/49, 908 51
Holíč, podnikajúca pod obchodným menom Andrea Iršová, IČO: 47 096 977, s miestom podnikania: Hollého
874/49, 908 51 Holíč, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 27.03.2020, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 28OdK/176/2020, týmto oznamuje, že dňa
26.03.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so
sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, prihlásené súhrnnou prihláškou doručenou dňa 18.03.2021 po základnej
prihlasovacej lehote:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o

Por. č. v zozname pohľadávok
3/1

Celková suma pohľadávky
1 449,50 EUR
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V Gbeloch, dňa 26.03.2021
K/V insolvency, k.s., správca

K015167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Bubák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgočka 113, 925 54 Šalgočka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.11.1991
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/24/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/24/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PRVÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 17.02.2021 č. k.: 36OdK/24/2021 - 12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 36/2021 zo dňa 23.02.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 24.02.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Matúš Bubák, narodený 09.11.1991, trvale bytom 925 54 Šalgočka 113, (podnikajúci
pod obchodným menom Matúš Bubák, IČO: 47 814 705, s miestom podnikania 925 54 Zemianske Sady 57,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.05.2015) (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu
bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S
1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V súlade s ustanovením § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) Správca týmto
vyhlasuje prvé kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
Dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 59/2021 zo dňa 26.03.2021 pod položkou K014536,
a to:
A. HNUTEĽNÉ VECI:
Číslo
Opis
súpisovej zložky
Motorové vozidlo: ŠKODA FELÍCIA
EČV: GA153FR
VIN: TMBEEF613153343650
rok výroby: 2001,
zdvihový objem valcov: 1289 cm3,
1.
druh paliva: benzín,
farba: červená
počet najazdených km: 152 155 km
platnosť STK: do 04.03.2021
platnosť EK: do 04.03.2021
stav: pojazdné, v zlom stave, nefunkčný tachometer
Malý motocykel: ZNEN-ZN50 QT-15
VIN: L5YACBPA471133329
2.
farba: čierna
stav: nepojazdný, rozobratý, vyradený z cestnej premávky

Umiestnenie

Súpisová hodnota

Šalgočka
925 54

113,

220,00 €

Šalgočka
925 54

113,

50,00 €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
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posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Kúpna cena za Predmet speňaženia:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je stanovená na 100%
súpisovej hodnoty majetku. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží
zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
v Tatra banka, a. s., IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 36242021 a uvedením poznámky:
„Záloha konkurz Bubák“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Matúš
Bubák, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod.. Na ponuku doručenú
do elektronickej schránky Správcu sa neprihliada!
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za Predmet speňaženia, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania
vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely
predmetného ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o bližšie informácie
darekon.spravca@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Správcu:

Obhliadka Predmetu speňaženia: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení
sa záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: darekon.spravca@gmail.com.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Predmet speňaženia. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
záujemcov na adresu e-mailového kontaktu záujemcu uvedenú v ponuke. Neúspešnému záujemcovi je Správca
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povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo stanoveným spôsobom alebo
najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod., sa neprihliada. Na ponuku doručenú do elektronickej schránky
Správcu sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Matúš Bubák, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že poplatky
súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu speňaženia bude hradiť víťaz ponukového konania ako
kupujúci. V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť
kúpnu zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne
uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu
a Správca ju zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
DAREKON, k.s., správca S1806
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K015168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simonicsová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopná 3538/30, 932 01 Veľký Meder - Ižop
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/276/2020 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/276/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Gabriela Simonicsová, narodená
23.07.1975, trvale bytom Konopná 3538/30, 932 01 Veľký Meder - Ižop, podnikajúceho pod obchodným menom
Gabriela Simonicsová, IČO: 41 890 914, s miestom podnikania Konvalinková 1817/23, 932 01 Veľký Meder, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 28.06.2011 (ďalej len „Dlžník “), v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou: 25OdK/276/2020, v zmysle § 76 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) a § 37 a
nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty Dlžníka zverejneného v Obchodnom vestníku č.
232/2020 dňa 02.12.2020.
Iná majetková hodnota

súpisová
hodnota
obchodný podiel o veľkosti 100 % základného imania obchodnej spoločnosti GAB SIM, s.r.o., so sídlom Konopná 3538/30, 500,- EUR
Veľký Meder - Ižop 932 01, IČO: 44 005 016, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
21502/T
základné imanie: 475.000,- SK (15.767,11 EUR)

V Šamoríne, dňa 26.03.2021
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K015169
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

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 nehnuteľného
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. 1 a č.2 , zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 241/2020 zo dňa 15.12.2020 a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis nehnuteľnosti

Katastrálne
územie

1. Pozemok – parc. č. 46 Parcely registra „C“ evidované na Heď
mape určeného operátu, o výmere
846 m2, druh: zastavaná plocha
a nádvorie, podiel pripadajúci na
dlžníka 105,375 m2
2. Rodinný dom
na Podiel pripadajúci na dlžníka 1/8 Heď
parc. č. 43/3 – stavba rodinného domu súp. č. 343 na parc.
domu bez pozemku
č. 43/3. Dom má porušenú statiku, vek
stavby 70 r.

Deň vydania: 31.03.2021

Súpisová
List
Podiel hodnota
vlastníctva
v€
55

1/8

2107,50

55

1/8

2400,00

Vecné
bremeno
alebo
ťarcha
Nie
zriadené

Nie
zriadené

Deň zápisu
do súpisu

je 10.12.2020

je 10.12.2020

I. opakovaného kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka sa zúčastnili traja záujemca.
Víťaznou ponukou na odkúpenie hore uvedeného nehnuteľného majetku za ponukovú cenu 513 EUR, slovom
päťstotrinásť euro sa stal záujemca Slovak Estate, s.r.o., Tallerova 4, 81102 Bratislava, IČO: 50 050 907.
Dňa 26.03.2021 oprávnená osoba Natália Matulová, dcéra dlžníka, využila svoje právo v zmysle § 167r ods. 2
zák. 7/2005 Z.z. a požiadala o vykúpenie majetku z konkurznej podstaty za cenu dosiahnutú v I.
opakovanom ponukovom kole, ktorú zároveň uhradila na účet správcu.
V Piešťanoch dňa 26.03.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka Ľubomíra Matulu

K015170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiří Mučka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový trh 701 / 1, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1972
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/96/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/96/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Jiří Mučka, nar.: 06.09.1972, trvale bytom: Nový Trh 701/1, 930 39 Zlaté
Klasy, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou
26OdK/96/2020, týmto oznamuje, že dňa 26.03.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok pod por. č. 2/1
pohľadávku veriteľa Lucia Mučková, nar. 26.09.1980, trvale bytom: Tureň 61, 903 01 Tureň, v celkovej výške
7 405,48 EUR, prihlásenú prihláškou, doručenou dňa 23.03.2021 po základnej prihlasovacej lehote.
V Gbeloch, dňa 26.03.2021
K/V insolvency, k.s., správca

K015171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa -, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1981

Bertoková Jana

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. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/5/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/5/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 25.01.2021, sp. zn.: 36OdK/5/2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 19/2021 zo dňa 29.01.2021 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Jana
Bertoková, narodená 04.09.1981, trvale bytom 927 01 Šaľa (ďalej len „Dlžník“). Uznesením som bola súčasne
ustanovená do funkcie správcu Dlžníka (ďalej len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Šamoríne, dňa 26.03.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M. - správca

K015172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozár Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 7183 / 37, 915 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/196/2020 S1746-66
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/196/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Jakub Kozár, nar. 10.07.1990, trvale bytom Mudroňova 7183/37, 921 01 Piešťany, týmto podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
6
7

Veriteľ
Západoslovenská distribučná, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.

Adresa
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

IČO
36 361 518
36 361 518

Výška pohľadávky (€)
9483,7
385,38
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8

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Západoslovenská distribučná, a.s.

Deň vydania: 31.03.2021
36 361 518

1425,07

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 27. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K015173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halász Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 827, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/170/2020 S1746-66
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/170/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Zoltán Halász, nar. 12.04.1964, trvale bytom 925 42 Trstice 827, týmto podľa ustanovenia § 167l
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do Zoznamu
pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
58

Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Adresa
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava

IČO
36 613 843

Výška pohľadávky (€)
3512,34

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 27. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K015174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danišovič Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 230, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/115/2020 S1746-89
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/115/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Dušan Danišovič, nar. 21.09.1960, trvale bytom 919 61 Ružindol 230, týmto podľa ustanovenia
§ 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
33

Veriteľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO
35 815 256

Výška pohľadávky (€)
212,33

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 27. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K015175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danišovič Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 230, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/115/2020 S1746-91
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/115/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Dušan Danišovič, nar. 21.09.1960, trvale bytom 919 61 Ružindol 230, v zmysle § 167u zákona
o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Správca vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok, aby oznámili svoj bankový účet pre účely poukázania výťažku,
pokiaľ tak ešte neurobili, v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy. Plnenia, pri ktorých sa správcovi
nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú
štátu.
V Sládkovičove 27. marca 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K015176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabrina Lakatošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany -, 814 15 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1996
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/382/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/382/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.01.2021, sp. zn.: 36OdK/382/2020, zverejneným v OV č. 8/2021
zo dňa 14.01.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Sabrina Lakatošová, nar.: 20.01.1996, trvale
bytom: 921 01 Piešťany (ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde Trnava, pod sp. zn.: 36OdK/382/2020
a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády
1403/85, 908 45 Gbely, IČO: 52 205 207, značka správcu S1939 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 26.03.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 48/2021 zverejnená dňa 11.03.2021), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Sabrina
Lakatošová, nar.: 20.01.1996, trvale bytom: 921 01 Piešťany sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná
podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
V Gbeloch, dňa 26.03.2021
K/V insolvency, k.s., správca

K015177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Polesňák - MOTOSTAR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radošovce 63, 908 63 Radošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 049 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2010 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca týmto oznamuje, že dňa 24.03.2021 veriteľský výbor udelil súhlas na vylúčenie nasledovnej súpisovej
zložky majetku.
Škoda Octavia Combi ADGF1AZ, evidenčné
1998, farba: čierna metalíza

číslo:

SI687AT, WIN:TMBZZZ1U9X2154594, rok

JUDr. Kvetoslava Živčáková, správca

K015178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Gažová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myjava 907 01, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1993
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/36/2021 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/36/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Andrea Gažová, nar. 25.08.1993, trvale bytom 907 01 Myjava v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Tatranská
300/8, 017 01 Považská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Považskej Bystrici, 25.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K015179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myjava 90701, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1993
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s.
Sídlo správcu:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/36/2021 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/36/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Andrea Gažová, nar. 25.08.1993, trvale bytom 907 01 Myjava (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/36/2021 zo dňa 16.2.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
135/2021 zo dňa 22.02.2021.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
40OdK/36/2021. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenska. 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). 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 pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Andrea Gažová, nar. 25.08.1993, trvale bytom 907 01 Myjava (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, No.
40OdK/36/2021 dated on 12h of February 2021 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of Slovak republic No.
35/2021 on 22th of February 2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, to the No.
40OdK/36/2021. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall
be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. 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 legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. 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). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). 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). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
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V Považskej Bystrici, dňa 25.03.2021
In Považská Bystrica, on 25th of March 2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K015180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Gažová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myjava 907 01, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1993
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/36/2021 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/36/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Andrea Gažová, nar. 25.08.1993, trvale bytom 907 01 Myjava v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 40OdK/36/2021 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového
účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158
3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Považskej Bystrici, dňa 25.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K015181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Zrnek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/339/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/339/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

4) poradové číslo pohľadávky v zozname:
P:4 Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro,
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vložka č. 23636/B, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, Prihlásená suma: 251,36 eur

K015182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Špániková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaniža 136, 018 16 Domaniža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/355/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/355/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

2) poradové číslo pohľadávky v zozname:
P:2 Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika, s. r. o., Československej armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
Česká republika, IČO: 24785199, Prihlásená suma: 406,81 eur

K015183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pažitná Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/534/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/534/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Xénia Hofierková, správca, Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, S1531, správca dlžníka Dana
Pažitná, rod. Faktorová, nar. 24.02.1966, trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov (ďalej len
„Dlžník“), oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška 1
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7,
500 03 Hradec Králové, ČR, a to:
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Dňa 22.12.2003 uzavrel dlžník s právnym predchodcom Veriteľa spoločnosťou
Všeobecná
úverová banka, a.s. Zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. 826929. Dlžník však dlh nesplácal
riadne
a
včas.
Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 23.10.2012 uzavretej medzi Všeobecná
úverová banka, a.s. a Secapital S. à.r.L. došlo k postúpeniu pohľadávky z uvedených zmlúv v
celkovej
výške
1273.05
€
na
spoločnost
Secapital
S.
à.r.L..
Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.11.2018 uzavretejmedzi Secapital
S.á.r.L. a KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o. došlo k postúpeniu pohľadávky z uvedenej
zmluvy
na
súčasného
veriteľa.
Nakoľko dlžník svoj dlh nesplácal riadne a včas, veriteľ uplatnil svoj nárok súdnou cestou.
Následne
Okresný
súd
Považská
Bystrica
vydal
dňa
02.01.0001
súdne
rozhodnutie
č.
4C/122/2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné. Veriteľ následne dňa 06.10.2016
podal
návrh
na
vykonanie
exekúcie.
Veriteľ
prihlasuje
svoju
pohľadávku
vo
výške
900.52
€,
ktorá
pozostáva
z:
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Istiny
638.05
Eur
Príslušenstva
0.00
Eur
- Úroku z omeškania (5,00 % p.a. zo sumy 638.05 Eur od 23.10.2012 do 12.01.2021) vo výške
262.47
Eur
Súčasný veriteľ splnomocnil JUDr. Jiřího Šmídu, euroadvokáta, na všetky úkony súvisiace s
vymáhaním pohľadávky. Bankové údaje súčasného veriteľa sú: banka: Slovenská sporiteľňa,
a.s.
IBAN:
SK9809000000005034118595
VS:
826929.
Prílohy:
Zmluva
o
úvere
č.
826929
Výpis
z
obchodného
registra
veriteľa
Zmluva
o
postúpení
pohľadávok
s
prílohou
- Plná moc
Celková prihlásená suma pohľadávky: 900,52 EUR
ktorá bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Dubnici nad Váhom, dňa 26.03.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Dana Pažitná, rod. Faktorová

K015184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Bauerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Čulena 14/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/249/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/249/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

1) poradové číslo pohľadávky v zozname:
P:1.1 Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005, Prihlásená suma: 342,88
eur
P:1.2 Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005, Prihlásená suma: 51,08
eur
2) poradové číslo pohľadávky v zozname:
P:2.1 Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008, Prihlásená suma:
321,64 eur
P:2.2 Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008, Prihlásená suma:
28,21 eur
P:2.3 Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008, Prihlásená suma:
180,57 eur
P:2.4 Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008, Prihlásená suma:
54,85 eur
P:2.5 Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008, Prihlásená suma:
54,85 eur
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P:2.6 Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008, Prihlásená suma:
399,91 eur
P:2.7 Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008, Prihlásená suma:
30,85 eur
P:2.8 Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008, Prihlásená suma:
130,58 eur
3) poradové číslo pohľadávky v zozname:
P:3 Veriteľ: Advokátska kancelária Antovszká, s. r. o., Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, IČO:
36866881, Prihlásená suma: 294,38 eur
4) poradové číslo pohľadávky v zozname:
P:4 Veriteľ: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, Handlová, IČO: 00318094, Prihlásená suma: 1848,58 eur
5) poradové číslo pohľadávky v zozname:
P:5 Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598, Prihlásená suma: 3561,09
eur

K015185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richtárik Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského sady 55/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.6.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/5/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/5/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Marian Richtárik, rod. Richtárik, nar. 19.6.1953, trvale bytom
Jilemnickeho 23/10-30, 01851 Nová Dubnica, občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa
27.1.2021, sp. zn. 38OdK/5/2021-18, ktoré bolo publikované v OV č. 22/2021 pod č. K005259, dňa 3.2.2021 bol
vyhlásený konkurz, oznamuje že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu na ul. Šoltésovej
346/1, 017 01 Považská Bystrica, (APC centrum, pavilón B, 1.NP), v úradných hodinách počas pracovných dní od
8,00 hod. do 12,00 hod., od 13,00 hod. do 15,00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom dusan@divko.sk, telefonicky na t. č.
0905530973
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca
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K015186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richtárik Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského sady 55/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.6.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/5/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/5/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Marian Richtárik, rod. Richtárik, nar. 19.6.1953, trvale bytom
Jilemnickeho 23/10-30, 01851 Nová Dubnica, občan SR (ďalej len „dlžník“), na ktorého majetok bol Uznesením
Okresný súd Trenčín dňa 27.1.2021, sp. zn. 38OdK/5/2021-18, ktoré bolo publikované v OV č. 22/2021 pod č.
K005259, dňa 3.2.2021 vyhlásený konkurz, oznamuje v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica,
·
·
·
·

číslo účtu: IBAN: SK58 0200 0000 0019 6630 9959,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ŠS: 3852021
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.

Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
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 alebo variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K015187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richtárik Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského sady 55/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.6.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/5/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/5/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca
dlžníka: Marian Richtárik, rod. Richtárik, nar. 19.6.1953, trvale bytom Jilemnickeho 23/10-30, 01851 Nová
Dubnica, občan SR (ďalej len „dlžník“), na ktorého majetok bol Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 27.1.2021,
sp. zn. 38OdK/5/2021-18, ktoré bolo publikované v OV č. 22/2021 pod č. K005259, dňa 3.2.2021 vyhlásený
konkurz.
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According to the Direction of European Parliament and Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: Marian Richtárik, born 19.6.1953, dominiciled Jilemnickeho 23/10-30, 01851
Nová Dubnica (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District
Court in Trenčín, No. 38OdK/5/2021-18 dated 27.1.2021 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 4.2.2021
The bankruptcy was declared on 4.2.2021
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Mgr. Dušan Divko, MBA, Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, Šoltésovej
346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s
general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro (€).
The claim has to be registered in the Euro currency (€).
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or expert opinion
(in case of a non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy
administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the
creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged
security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court does not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or incomplete lodgement of the claim.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of the limitation period
and termination of the right as exercising the right at court.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings
if the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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only in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by the realization of property, which ensure his
claim, however, the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim
probably to be satisfied from the property by which it is secured (§ 167l, section 2 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. (§ 29
ods. 6, 8 ZKR).
Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed in the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominated and in writing notify the trustee. (§ 29,
section 6, 8 ZKR).
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA správca (bankruptcy trustee) e-mail: dusan@divko.sk, mobil: 0905 530 973

K015188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richtárik Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského sady 55/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.6.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/5/2021 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/5/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku

Podstata

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov
Obchodný podiel v spoločnosti ZEM
sped s.r.o., IČO 47625155 so sídlo,
Považská 1706, 911 01 Trenčín

5000.00

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
Zabezpečenie
tretej osoby
Nie

K015189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ján Mateják
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myjava 171, 907 03 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/425/2019 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/425/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1571
tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com
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40OdK/425/2019 S1571

V zmysle § 167n ods. 1 a § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci
speňaženia majetku dlžníka Ján Mateják, nar. 13.05.1979, trvale bytom 907 03 Myjava 171 (ďalej len „úpadca“)
týmto vyhlasujem ponukové konanie na predaj nižšie uvedeného súboru majetku tvoriaceho konkurznú
podstatu v zmysle súpisu vykonaného správcom dňa 02.09.2019 zverejneného v Obchodnom vestníku č.
172/2019 zo dňa 06.09.2019.
Súpisová zložka č. 18 - Hromadný družstevný podielnický list Poľnohospodárskeho družstva Poriadie so
sídlom M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00203572. Tento hromadný družstevný podielnicky list na
meno je vedený pod číslom 00677 a nahrádza 63 družstevných podielnických listov v menovitej hodnote jedného
družstevného podielnického listu 33,1939 EUR. Týmto družstevným podielnickým listom sa jeho majiteľovi
zaručujú všetky práva, ktoré mu prináležia podľa zákona a stanov družstva. Družstevné podielnické listy boli
pôvodne vydané ako zaknihované cenné papiere na doručiteľa.
Vlastník: Ján Mateják, nar. 13.05.1979, Turá Lúka 171, 90703 Myjava
Súpisová hodnota bola stanovená na sumu 2 091,22 EUR.

Vyzývam záujemcov, aby predložili správcovi cenové ponuky za vyššie uvedený majetok tvoriaci konkurznú
podstatu. Záujemcovia doručia svoje cenové ponuky správcovi na adresu Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42,
P. O. Box 90, 958 01 Partizánske v zalepenej obálke s výrazným označením „ KONKURZ sp. zn.
40OdK/425/2019 –NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového
konania v Obchodnom vestníku.
Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, teda „Hromadný družstevný podielnický
list “, označenie záujemcu spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné údaje
záujemcu, návrh kúpnej ceny a označenie IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku
na kúpnu cenu pre prípad, že tento sa nezapočíta na kúpnu cenu.

·

Ako prílohu predloženej ponuky žiadam predložiť aj doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu
cenu,

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo
výške 100% ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 4042520192 tak, aby bola
na účet správcu pripísaná najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu;
S víťazom ponukového konania uzatvorí správca kúpnu zmluvu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na emailovej adrese spravcovskydom@gmail.com.
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v zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K015190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdá Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petra Jilemnického 991 / 25, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1969
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/528/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/528/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

TPS Trustees so sídlom Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, zn. správcu S1969, správca konkurznej podstaty
dlžníka Erika Hrdá, nar. 28. 02. 1969, trv. byt. Petra Jilemnického 991/25, 018 51 Nová Dubnica, 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: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24 785 199,
v celkovej hodnote 776,80 EUR, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
TPS Trustees k.s.
správca konkurznej podstaty

K015191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Straková rod. Chromiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad brehom 462/14, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/500/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/500/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Lucia Straková, rod. Chromiaková, nar. 18.09.1981, trvale
bytom Nad Brehom 462/14, 018 64 Košeca, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/500/2020 týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 ZKR bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256
pohľadávka č. : 3/S-1 prihlásená suma 2 153,02 EUR
V Trenčíne 24.03.2021
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Ing. Katarína Roderová, správca

K015192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Šulka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1349/3, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1982
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/197/2020 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/197/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Ladislav Timuľák, značka správcu: S 1212, so sídlom kancelárie Kmeťkova 223/30, 949 01 Nitra, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Šulka, nar. 20.06.1982, bytom Mládežnícka 1349/3, 941 11
Palárikovo týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167u ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“/ došlo
k splneniu rozvrhu výťažku a to vyplatením prislúchajúcej pomernej časti pohľadávok veriteľom a úhradou
pohľadávok proti podstate.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 26/2021 dňa 09.02.2021 pod zn. K006414.
Na základe uvedených skutočností a v zmysle § 167v ods.1 ZKR správca oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka: Martin Šulka, nar. 20.06.1982, bytom Mládežnícka 1349/3, 941 11 Palárikovo pod sp. zn.
23OdK/197/2020 sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
JUDr. Ladislav Timuľák, správca

K015193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csog Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dulovská cesta 180/25, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/250/2020 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/250/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Katarína Csog, nar.
13.05.1983, trvale bytom Dulovská cesta 180/25, 946 57 Svätý Peter (ďalej len „úpadca“) preskúmaním pomerov
úpadcu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok úpadcu podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca úpadcu týmto v
súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok úpadcu sa končí.
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Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu zrušuje.

Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007

K015194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kuruc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 55/44, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/5/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/5/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Patrik Kuruc, nar. 02.09.1974,
bytom Na Hôrke 55/44, 949 11 Nitra - Diely (ďalej ako „Dlžník“), vo veci oddlženia Dlžníka konkurzom, vedenom
pod sp.zn.: 31OdK/5/2021, týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty
nasledovne.
Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých Dlžníkom a informácií poskytnutých od dožiadaných subjektov, nebola zistenia existencia
žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
V Nitre dňa 26.03.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K015195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baltazár Kardoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 254, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/9/2021 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/9/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.1.2021, sp.zn: 23OdK/9/2021-19 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Baltazár Kardoš, nar. 11.07.1989, bytom Mužla 254, 943 52 Mužla, podnikajúci pod obchodným
menom : Baltazár Kardoš, s miestom podnikania Mužla 254, 943 52 Mužla, IČO: 52 333 663, 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. 21/2021 dňa 2.2.2021.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 23OdK/9/2021 S1321 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha
konkurzu v zmysle ust. ZKR.

Ing. Aneta Ponesz, správca

K015196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Ondrejka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince 2, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/32/2021 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/32/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Solár, správca úpadcu: Roman Ondrejka, nar.01.12.1987, bytom Bzince 2, 956 05 Radošina, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, vedeného Okresným súdom Nitra, č.k.: 31OdK/32/2021, že
v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení je
možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Levickej ulici č. 866, 952 01 Vráble, v pondelok
až v piatok od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadania do spisu nahláste vopred písomne na adresu Levická
886, 952 01 Vráble, e-mailom na adresu: solare@mail.t-com.sk alebo telefonicky na čísle: 0908 077 464.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia (§ 85 ods. 2
ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, platným občianskym preukazom, resp. plnou mocou.
JUDr. Erik Solár, správca

K015197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Eva Szabóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieleho Kríža 48/49, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1961
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdS/1/2021 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdS/1/2021
Druh podania:
Oznam o nemožnosti zostaviť návrh splátkového kalendára

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1571
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tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

Dátum:

28OdS/1/2021

28OdS/1/2021 S 1571

Ing. Nikoleta Pappová

24.03.2021

Oznámenie o nezložení preddavku na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov
spojených s vedením konania
V konkurznom konaní navrhovateľa / dlžníka: Eva Szabóová, nar. 24.12.1961, Bieleho Kríža 48/49, 943 54
Svodín, podnikajúca pod obchodným menom Eva Szabóová s miestom podnikania Bieleho Kríža 48/49,
943 54 Svodín, IČO: 43935028, (ďalej len „Dlžník“) bolo uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28OdS/1/2021-55
vydaným dňa 12.02.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 34/2021 dňa 19.02.2021, rozhodnuté
o oddlžení Dlžníka splátkovým kalendárom a za správcu bol ustanovený Správcovský dom, k.s., sídlo kancelárie
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS SR pod značkou S 1571 (ďalej len
„Správca“).
V súlade s ustanovením § 168a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
ďalších zákonov bola v uznesení Okresného súdu Nitra, č.k. 28OdS/1/2021-55 o poskytnutí ochrany pred
veriteľmi, dlžníkovi stanovená povinnosť zložiť preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
nákladov spojených s vedením konania v sume 500,00 EUR na účet ustanoveného správcu a to najneskôr do
siedmych dní od doručenia tejto výzvy.
Správca výzvou zo dňa 09.03.2021 adresovanou dlžníkovi vyzval dlžníka na zloženie preddavku na paušálnu
odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania na úhradu preddavku. Dlžník
predmetnú výzvu prevzal dňa 12.03.2021, avšak preddavok v sume 500,00 EUR v lehote 7 dní odo dňa
doručenia výzvy nezložil. Táto lehota uplynula dňa 19.03.2021.

V súlade s ustanovením § 168a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení ďalších zákonov sa týmto oznámením konanie vedené pod sp. zn. 28OdS/1/2021 o oddlžení
dlžníka splátkových kalendárom končí.

Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová, komplementár

K015198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Pócsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 640/17, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/256/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/256/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta@slavkovska.sk, správca dlžníka: Alžbeta Pócsová, nar. 19.6.1959,
bytom Ružová 640/17, 941 23 Andovce, v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/256/2020
(ďalej aj "dlžník").

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: prvá dražba
Číslo konania: 30OdK/256/2020, spisová značka správcu 30OdK/256/2020 S 1235.

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, ako správca dlžníka: Alžbeta Pócsová, nar. 19.6.1959, bytom Ružová
640/17, 941 23 Andovce, vyhlasuje v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/256/2020 v
súlade s § 167n ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii prvé kolo dražby
nehnuteľného majetku zapísaného v súpise konkurznej podstaty dlžníka (ďalej aj „predmet dražby“). Súpis
konkurznej podstaty bol zverejnený v OV SR č. 8/2021 dňa 14.1.2021.

Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Miriam Halabuková
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Halabukovej, Vojenská 2455/17, 934 01 Levice
Dátum konania dražby: 7.5.2021
Čas zahájenia dražby: 10.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 9.30 hod. – 10.00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 9.45 hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: preukázanie totožnosti

Ide o prvú dražbu.

Cena predmetu dražby – Nehnuteľnosti boli ohodnotené znaleckým posudkom znalca Ing. Jozef Homola č.
36/2021 zo dňa 13.3.2021, pričom znalec ohodnotil nehnuteľnosti na sumu vo výške 12.900.- eur.

Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve dlžníka a to:

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Výmera (m2): 421

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 869
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 25
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 870
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Typ
Druh pozemku: záhrada

súpisovej

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 158
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 871
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Typ
Druh pozemku: vinica

súpisovej

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 204
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcelné číslo reg. C: 872
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Typ
Popis
Obec: Hurbanovo

súpisovej
stavby:

zložky:
rodinný

Stavba
dom

Štát:
Ulica: -

SR

Orientačné
Názov katastrálneho územia: Bohatá

číslo:

-

Číslo LV: 185
Súpisné
Parcelné
číslo
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

číslo:
reg.

C:

823
869

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta@slavkovska.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Najnižšie podanie: 12.900.- eur.
Minimálne prihodenie: 1.000,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 3.500.- eur
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na účet konkurznej podstaty
dlžníka č. SK71 1111 0000 0016 5329 7002, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA Alžbeta Pócsová dražba Rodinný dom, meno, priezvisko,
resp. obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 6.5.2021.
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky najneskôr dňa
6.5.2021. Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet konkurznej podstaty dlžníka
vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 6.5.2021.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v
deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená
dražobná zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na účet konkurznej podstaty dlžníka č. SK71 1111 0000 0016 5329 7002, vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby,
ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK Alžbeta
Pócsová dražba Rodinný dom, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby bola na účet konkurznej
podstaty dlžníka pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 30.4.2021 o 13.00 hod. (tel. č: 0911 733 454, e-mail:
henrieta@slavkovska.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v tejto konkurznej veci,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.

Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote a stanoveným
spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku
vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s
potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru a odovzdá
vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Leviciach dňa 26.3.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K015199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Cseresová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2, 940 66 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1967
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/17/2021 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/17/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku patriaceho do konkurznej podstaty:
Dňa 22.03.2021 bol ustanoveným správcom na podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku a v zmysle §
76 v spojení s § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis
majetku patriaceho do konkurznej podstaty.
Súpisové zložky č. 1. – 2. predstavujúce nižšie špecifikovaný súbor nehnuteľností, ktorý pozostáva
z nasledujúcich nehnuteľností:
LIST VLASTNÍCTVA č. 3289
Obec: Klasov
Okres: Nitra

Katastrálne územie: Klasov

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
6722

Výmera v m2
421

Druh pozemku
Ostatná plocha

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:

narodenia, rodné

číslo

(IČO),

SR

1/8

Vlastník

4 Cseresová Mária r. Jašeková,
Dátum narodenia : 07.05.1967

Komenského

1228/2,

940

02

Nové

Zámky,

Podiel dlžníka na celkovej výmere parcely č 6722 predstavuje 52,63 m2, súpisová hodnota 7,89 EUR.
(súpisová zložka č. 1.)
Deň zapísania majetku: 22.03.2021
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 7,89 EUR.

LIST VLASTNÍCTVA č. 3351
Obec: Klasov
Okres: Nitra

Katastrálne územie: Klasov

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
6641

Výmera v m2
1410

Druh pozemku
Ostatná plocha

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:

narodenia, rodné

číslo

(IČO),

Vlastník

4 Cseresová Mária r. Jašeková,
Dátum narodenia : 07.05.1967

Komenského

1228/2,

940

02

Nové

Zámky,

SR

176/1410

Podiel dlžníka na celkovej výmere parcely č 6641 predstavuje 8,01 m2, súpisová hodnota 1,20 EUR. (súpisová
zložka č. 2.)
Deň zapísania majetku: 22.03.2021
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 1,20 EUR.

Súpisová hodnota súboru nehnuteľností stanovená správcom predstavuje sumu 9,09 EUR.

Správcovský dom, k.s., Správca
zast. Ing. Nikoleta Pappová, komplementár

K015200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihálová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 164/27, 935 38 Lok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/117/2020 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/117/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok

Dátum zápisu: 22.03.2021
Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
Prihlásená suma spolu: 2 994,06 €

Správca v zmysle ust. §-u 28 ods. 3 zák. č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 26.03.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K015201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátovce 32, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1969
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/79/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/79/2020 S1765
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1765, správca úpadcu Roman Gašpar, nar.
07.03.1969, bytom 935 03 Bátovce 32 týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 v spojení s ust. § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty:
Nehnuteľnosti: pozemky
Por.
Výmera
Druh pozemku
č.
v m2
Zastavaná plocha
1
263 m2
a nádvorie
2

záhrada

88 m2

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Podiel
úpadcu

Hodnota
majetku

SR Bátovce Bátovce

299

7/1

1/14

150 eur

SR Bátovce Bátovce

299

7/2

1/14

150 eur

Štát Obec

Katastrálne
územie

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosti: stavby
Por.
Popis
č.
rodinný
3
dom

Štát Obec

Katastrálne
územie

SR Bátovce Bátovce

Číslo
LV

Súpisné
číslo

Parcelné
číslo

Podiel
úpadcu

Hodnota
majetku

Dôvod zapísania do súpisu

299

32

7/1

1/14

300 eur

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 písm. a) ZKR

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K015202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dosztál Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modrany 397, 946 33 Modrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/140/2020 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok

Dátum zápisu: 22.03.2021
Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
Prihlásená suma spolu: 2 925,00 €

Správca v zmysle ust. §-u 28 ods. 3 zák. č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 26.03.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K015203
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/212021 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/21/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty
Nehnuteľný majetok
Parcely registra C
Katastrálne územie

Okoličná na Ostrove

číslo listu

číslo

vlastníctva

parcely

1080

877/139

druh pozemku

zastavaná

výmera

hodnota

v m2

Eur

570

300,-

238

500,-

plocha a
nádvorie
1080

877/20

záhrada

Stavby

Súpisné č.

na parcele č.

popis stavby

spoluvlastnícky.
podiel hodnota

436

877/139

rodinný dom

26/120

hodnota
Eur

2000,-

Ing. Mária Budniková - správca

K015204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurianska 10, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/4/2021 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/4/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Monika Oláhová, nar. 18.06.1966, bytom Šurianska 10, 941 01
Bánov, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K015205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláček Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 8, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2016 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14.04.2016, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku 75/2016 zo
dňa 20. 04. 2016, súd vyhlásil na majetok úpadcu Ing. Peter Poláček, nar. 21.5.1968, pôvodne bytom Tatranská
5314/36, 940 02 Nové Zámky konkurz a spoločnosť G & B konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. ustanovil za správcu
konkurznej podstaty úpadcu.
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 32K/2/2016 zo dňa 29. 07. 2016 (ďalej len „Uznesenie“) súd odvolal
bývalého správcu G & B konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom SNP 2130/56, 934 01 Levice z funkcie
správcu úpadcu (ďalej len „bývalý správca“) a za nového správcu ustanovil Mgr. Janu Lenkovú, číslo SKP: 1211
(ďalej len „správca“).
Do konkurzu si prihlásili pohľadávky spolu traja (3) veritelia, všetci veritelia nezabezpečených pohľadávok.
Celková suma prihlásených pohľadávok je spolu vo výške 27.231,11 €. Celková suma zistených pohľadávok je vo
výške 27.231,11 €.
Jeden z veriteľov, ktorý si do konkurzného konania prihlásil svoju pohľadávku – spoločnosť S&P GROUP s.r.o.,
so sídlom Štúrova 6/13, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 36 171 484 (a to pohľadávku vo výške 462,-Eur
titulom neuhradenej faktúry č. 20151101 zo dňa 13.11.2015, splatná 18.11.2015 za poskytnuté služby ubytovanie v penzióne Petit v Bratislave v dňoch 02.-03.11.2015) počas konkurzného konania zanikol, a to ku
dňu 21.11.2017. Právnym nástupcom spoločnosti S&P GROUP s.r.o., ktorá zanikla dňa 21.11.2017 dobrovoľným
výmazom z obchodného registra v dôsledku zlúčenia, sa stala spoločnosť 3D Security s.r.o., so sídlom Magurská
37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 699 148. Spoločnosť 3D Security s.r.o. počas konkurzného konania tiež
zanikla, a to ex offo výmazom z obchodného registra ku dňu 04.12.2019. S poukazom ku skutočnosti, že počas
konkurzného konania došlo k zániku veriteľa, ako aj jeho právneho nástupcu, zaniklo tým aj jeho/ich postavenie
účastníka konkurzného konania.

Do súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu boli správcom zahrnuté ďalej uvedené súpisové položky, a to
nasledovným zverejnením v obchodnom vestníku:
·
·
·
·

súpis všeobecnej podstaty úpadcu, ktorého zverejnenie zabezpečil pôvodný správca v OV č. 112/2016 zo
dňa 10.06.2016 pod K013769,
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o nové súpisové položky č. 2 a č. 3 zverejnením v OV č.
73/2017 zo dňa 13.04.2017 pod K008362,
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o nové súpisové položky č. 4 až č. 8 zverejnením v OV č.
172/2017 zo dňa 08.09.2017 pod K025439,
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o nové súpisové položky č. 9 až č. 11 zverejnením v OV č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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237/2017 zo dňa 13.12.2017 pod K044737,
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o nové
č. 43/2018 zo dňa 01.03.2018 pod K014032,
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o nové
č. 119/2018 zo dňa 21.06.2018 pod K043920,
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o nové
č. 199/2018 zo dňa 15.10.2018 pod K077768,
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o nové
č. 214/2019 zo dňa 06.11.2019 pod K096325,
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o nové
č. 32/2021 zo dňa 17.02.2021 pod K008149.

Deň vydania: 31.03.2021

súpisové položky č. 12 až č. 14 zverejnením v OV
súpisové položky č. 15 až č. 17 zverejnením v OV
súpisové položky č. 18 až č. 20 zverejnením v OV
súpisové položky č. 21 až č. 33 zverejnením v OV
súpisové položky č. 34 až č. 37 zverejnením v OV

Do súpisu majetku úpadcu boli zaradené zrážky z príjmu úpadcu získaného na základe dohôd o pracovnej
činnosti, resp. iných dohôd, a to v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou.

SKP úpadcu Mgr. Jana Lenková v rámci vyššie uvedeného doplnenia súpisu majetku identifikovala ako majetok
úpadcu aj jeho nárok na vyrovnací podiel voči Novozámockému bytovému družstvu (ďalej len „NBD“) v súvislosti
s jeho zaniknutým členským podielom v NBD z dôvodu vyhlásenia konkurzu na na jeho majetok, ku ktorého
zániku došlo dňa 20.04.2016, splatný 20.08.2016, ktorú súpisovú položku č.12 zverejnila v OV č.43/2018 zo dňa
01.03.2018 pod K014032. SKP tento nárok na vyrovnací podiel voči NBD následne vymáhala súdnou cestou,
keďže NBD odmietlo dobrovoľne uhradiť tento peňažný nárok. Na Okresnom súde Nové Zámky (ďalej len „OS
Nové Zámky“) bolo vedené súdne konanie SKP voči NBD pod spisovou značkou 17C/15/2018 o vymoženie
pohľadávky vo výške 1.483,93 € s príslušenstvom (titulom nároku na vyrovnací podiel úpadcu v súvislosti so
zaniknutým členským podielom úpadcu v NBD. OS Nové Zámky vydal v predmetnej veci dňa 28.11.2018
rozsudok, ktorým zamietol žalobu SKP. SKP podal v zákonnej lehote voči rozsudku Okresného súdu Nové
Zámky, ktorým zamietol žalobu o zaplatenie 1.489,93 Eur s prísl. Odvolanie. Dňa 28. 01. 2020 bol SKP doručený
rozsudok Krajského súdu Nitra, spis. zn.25Co/119/2019 – 128 zo dňa 18.12.2019, ktorým odvolací súd
napadnutý rozsudok súdu Okresného súdu Nové Zámky potvrdil, nakoľko sa v celom rozsahu stotožnil
s právnymi závermi prvostupňového súdu. S poukazom na uvedené SKP zabezpečil výmaz predmetnej súpisovej
položky majetku úpadcu, a to zverejnením v OV č.32/2021 zo dňa 17.02.2021.
Iný majetok ako vyššie uvedený SKP počas konkurzného konania vyhláseného na majetok úpadcu nezistil.
Rozvrhová časť
S poukazom na vyššie uvedené SKP vylúčil súpisovú položku majetku úpadcu č.12, pričom potom celková suma
výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu predstavuje sumu 5.630,43 €.

VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA VŠEOBECNEJ PODSTATY
príjem zo speňaženia konkurznej podstaty úpadcu
Celková suma výťažku zo speňaženia

5.630,43 EUR
5.630,43 EUR

POHĽADÁVKY PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE
odmena správcu z výťažku (§ 17 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z.)
281,52 EUR
súdny poplatok podľa sadzobníka zákona č. 71/1992 Zb. (položka 5c) – 0,2 % z výťažku
11,26 EUR
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d) Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. uplatnená pomerne za 1.410,00 EUR
obdobie od 04/2017- 12/2020
hotové výdavky oboch správcov (poštovné, poplatky v banke, cestovný náhrady spojené s účasťou na Okresnom súde Nové 1386,50 EUR
Zámky)
Celková suma pohľadávok proti podstate
3.089,28 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VÝPOČET SUMY URČENEJ NA USPOKOJENIE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
celková suma výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate
Celková suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

5.630,43 EUR
3.089,28 EUR
2.541,15 EUR

NÁVRH ROZVRHU
Správca týmto v súlade § 96 ods. 4 v spojení s § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení predkladá zástupcovi veriteľov Ing. Gabriele Hornáčkovej, trvale bytom Nerudova 45, 821 04
Bratislava ako príslušnému orgánu návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov na jeho
schválenie, tj. na schválenie rozdelenia sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov medzi veriteľov
zistených nezabezpečených pohľadávok nasledovne:

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Por. č.
pohľ.

Veriteľ

1.
2.

Ing. Gabriela Hornáčková
VILCORP s.r.o.

CELKOVO:

Prihlásená
suma
pohľadávky
EUR
25.014,11
1.755,00

Zistená
suma
pohľadávky
EUR
25.014,11
1.755,00

Uspokojenie
EUR
(percentuálny podiel
zistených pohľ.)
93,44 %
6,56 %

Veriteľ
spolu
EUR

26.769,11

26.769,11

100 %

2.541,15 EUR

2.374,45
166,70

Správca vyzýva zástupcu veriteľov Ing. Gabrielu Hornáčkovú, trvale bytom Nerudova 45, 821 04 Bratislava
ako príslušný orgán na s c h v á l e n i e konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a určuje
zástupcovi veriteľov na schválenie konečného rozvrhu lehotu 15 dní, ktorá lehota začne plynúť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia tohto konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, 29.03.2021

Správca:

__________________________
Mgr. Jana Lenková

K015206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhászová Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Stampayho 1193/90D, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1965
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/262/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/262/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Judita Juhászová, nar. 13.06.1965, J. Stampayho 1193/90D, 943 42
Gbelce, týmto oznamuje, že:

Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“), Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu v
súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Judita Juhászová, nar.
13.06.1965, J. Stampayho 1193/90D, 943 42 Gbelce, končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Judita
Juhászová, nar. 13.06.1965, J. Stampayho 1193/90D, 943 42 Gbelce, sp.zn. 28OdK/262/2020 v súlade s ust. §
167v ods. 2 ZKR zrušuje.

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

K015207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 2, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Vysokozdvižný vozík BELET MV 15 BV
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 7.000,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 3.500,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetný vysokozdvižný vozík sa ponúka tak ako leží, pričom bol pri poslednej prehliadke pojazdný a nachádza
sa v areáli Úpadcu. Uvedená súpisová zložka nie je ocenená znaleckým posudkom v zmysle platných právnych
predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 3.500 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 500,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „BELET MV 15 BV“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 3.500,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku vysokozdvižného vozíka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 2 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to vysokozdvižný vozík BELET
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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MV 15 BV.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie vysokozdvižného
vozíka.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz vysokozdvižného vozíka. Správca bez zbytočného odkladu poskytne víťaznému
záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz vysokozdvižného plynového vozíka
víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej
Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk
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Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 25, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Umývací stroj na podlahy
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 2.919,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 1.459,50 €
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Popis predmetu ponukového konania:

Predmetný umývací stroj sa ponúka tak ako leží, avšak bol pri poslednej prehliadke funkčný, pričom sa nachádza
v areáli Úpadcu. Uvedená súpisová zložka nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných právnych
predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 1.459,50 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 300,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka umývací stroj na podlahy“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 1.459,50 eur;
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4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj predmetu ponukového konania.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 25 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom
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Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to umývací stroj na podlahy.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie umývacieho
stroja na podlahy.
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Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz predmetu ponukového konania. Správca bez zbytočného odkladu poskytne
víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz predmetu ponukového
konania víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od
uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
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Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 11 a č. 12, ktoré sú zaradené do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 12/2021 zo dňa 20.01.2021 a to konkrétne:

I. Predmety ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetov ponukového konania:

Elektrický bicykel BAVARIAN STRONG BIKES
Elektrický bicykel BAVARIAN STRONG BIKES - city cross
(ďalej len „Bicykle“)
(ďalej spolu ako „predmet ponukového konania“)
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 1000,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 500,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Uvedené predmety sa predávajú tak ako ležia, pričom pri poslednej prehliadke boli schopné riadneho užívania
a nejavili zjavné známky poškodenia, nachádzali sa v areáli Úpadcu. Nie sú ocenené znaleckým posudkom v
zmysle platných právnych predpisov, ich hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetov ponukového konania a Zábezpeka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 500,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 100,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka bicykle“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 500,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
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totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku predmetov ponukového konania.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položky súpisu bicykle –
záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie
správca zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto
verejného ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.
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Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to Bicykle.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz predmetov ponukového konania. Správca bez zbytočného odkladu poskytne
víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz predmetov ponukového
konania víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od
uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.
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Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 23, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Tlačiareň MIM CJV150-130 Print&Cut
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 8.460,10 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
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konania, t.j. sumu 4.230,05 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetná tlačiareň MIM CJV150-130 Print&Cut sa ponúka tak ako leží, avšak pri poslednej prehliadke bola
funkčná, pričom sa nachádza v areáli Úpadcu. Uvedená súpisová zložka nie je ocenené znaleckým posudkom v
zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 4.230,05 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 1.000,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka Tlačiareň MIM CJV150-130 Print&Cut“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;
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3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 4.230,05 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku predmetu ponukového konania.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 23 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
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nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to tlačiareň MIM CJV150-130
Print&Cut.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.
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VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie umývacieho
stroja na podlahy.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz predmetu ponukového konania. Správca bez zbytočného odkladu poskytne
víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz predmetu ponukového
konania víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od
uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
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Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 59 až č. 65, ktoré sú zaradené do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020 a to konkrétne:

I. Predmety ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetov ponukového konania:

Sedemkrát Ecotank 200 l nádrž
(ďalej spolu ako „predmet ponukového konania“)
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 33.810,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 16.905,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Uvedené predmety boli pri poslednej prehliadke schopné riadneho užívania a nachádzali sa v areáli Úpadcu.
Podľa dostupných informácií by malo ísť o úplne nové predmety, pritom nie sú ocenené znaleckým posudkom v
zmysle platných právnych predpisov, ich hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III. Kúpna cena predmetov ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 16.905,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 1.500,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka nádrže“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 16.905,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:
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1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku predmetov ponukového konania.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položky súpisu nádrže –
záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie
správca zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto
verejného ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.
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Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to sedemkrát Ecotank 200 l
nádrž.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz predmetov ponukového konania. Správca bez zbytočného odkladu poskytne
víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz predmetov ponukového
konania víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od
uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
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kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 1 až č. 10, ktoré sú zaradené do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 12/2021 zo dňa 20.01.2021 a to konkrétne:

I. Predmety ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetov ponukového konania:

Tlačiareň Officejet Pro 8610
Tlačiareň Epson Stylus Photo 1500W
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Tlačiareň HP LaserJet P3015
Tlačiareň HP LaserJet P3015
Tlačiareň HP LaserJet P3015
Tlačiareň HP LaserJet P3015
Tlačiareň HP LaserJet P3015
Tlačiareň HP LaserJet P3015
Tlačiareň HP Officejet Pro 8500A
Tlačiareň EPSON ECOTANK L655
(ďalej len „Tlačiarne“)
(ďalej spolu ako „predmet ponukového konania“)

Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 380,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 190,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Uvedené predmety sa predávajú tak ako ležia, pričom nejavili zjavné známky poškodenia, nachádzali sa v areáli
Úpadcu. Nie sú ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, ich hodnota je určená v
súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetov ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 190,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 30,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

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

127

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka tlačiarne“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 190,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.
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Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku predmetov ponukového konania.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položky súpisu tlačiarne –
záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie
správca zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto
verejného ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
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V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to Tlačiarne.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz predmetov ponukového konania. Správca bez zbytočného odkladu poskytne
víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz predmetov ponukového
konania víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od
uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk
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Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 28, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Nádrž Clean Master 1000 l
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 2.713,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 1.356,50 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetná nádrž Clean Master 1000 l sa ponúka tak ako leží, avšak pri poslednej prehliadke bola funkčná,
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pričom sa nachádza v areáli Úpadcu. Uvedená súpisová zložka nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle
platných právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 1.356,50 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 300,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka nádrž Clean Master 1000 l“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 1.356,50 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

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

132

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku predmetu ponukového konania.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 28 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.
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Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to nádrž Clean Master 1000 l.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie umývacieho
stroja na podlahy.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz predmetu ponukového konania. Správca bez zbytočného odkladu poskytne
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víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz predmetu ponukového
konania víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od
uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo
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JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 10, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

VZV – LINDE H 16
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 4.120,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 2.060,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetný vysokozdvižný vozík sa ponúka tak ako leží, pričom bol pri poslednej prehliadke pojazdný a nachádza
sa v areáli Úpadcu. Uvedená súpisová zložka nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných právnych
predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 2.060,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 500,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka VZV LINDE H 16“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 2.060,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku vysokozdvižného vozíka.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 10 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

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

138

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to vysokozdvižný vozík LINDE
H 16.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie vysokozdvižného
vozíka.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz vysokozdvižného vozíka. Správca bez zbytočného odkladu poskytne víťaznému
záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz vysokozdvižného plynového vozíka
víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej
Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 1, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Vysokozdvižný vozík plynový Linde Material Handling H16T-01
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Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 4.120,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 2.060,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetný vysokozdvižný vozík sa ponúka tak ako leží, avšak pri poslednej prehliadke bol pojazdný a nachádza
sa v areáli Úpadcu. Predmet tohto ponukového konania nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných
právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 2.060,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 400,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka Vysokozdvižný vozík plynový Linde Material Handling
H16T-01“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,
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2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 2.060,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku predmetu ponukového konania.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 1 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

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

142

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to Vysokozdvižný vozík
plynový Linde Material Handling H16T-01.
Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.
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VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie vysokozdvižného
vozíka.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz vysokozdvižného vozíka. Správca bez zbytočného odkladu poskytne víťaznému
záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz vysokozdvižného plynového vozíka
víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej
Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
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Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 4, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Vysokozdvižný vozík LINDE H18B-03
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 4.000,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 2.000,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetný vysokozdvižný vozík sa ponúka tak ako leží a bol pri poslednej prehliadke pojazdný a nachádza sa
v areáli Úpadcu. Uvedená súpisová zložka nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných právnych
predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
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III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 2.000,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 500,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka Vysokozdvižný vozík LINDE H18B-03“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 2.000,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:
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1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku vysokozdvižného vozíka.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 4 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.
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Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to Vysokozdvižný vozík LINDE
H18B-03.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie vysokozdvižného
vozíka.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz vysokozdvižného vozíka. Správca bez zbytočného odkladu poskytne víťaznému
záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz vysokozdvižného plynového vozíka
víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej
Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.
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V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 13, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 12/2021 zo dňa 20.01.2021 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Identifikácia predmetu ponukového konania:

Nádrž na naftu NDN 10000
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 5.000,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 2.500,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmet ponukového konania sa predáva ako leží, pričom by malo ísť o plne funkčný kus. Nachádza sa v areáli
Úpadcu. Uvedená súpisová zložka nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov,
jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 2.500,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 500,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka Nádrž na naftu NDN 10000“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 2.500,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku predmetu ponukového konania.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 13 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.
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V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to nádrž na naftu NDN 10000.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.
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Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie predmetu
ponukového konania.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz predmetu ponukového konania. Správca bez zbytočného odkladu poskytne
víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz predmetu ponukového
konania víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od
uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.
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K015218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 14, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 12/2021 zo dňa 20.01.2021 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Nádrž na naftu NDN 15000
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 7.000,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 3.500,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmet ponukového konania sa ponúka tak ako leží, pričom by malo ísť o plne funkčný kus, nachádzajúci sa
v areáli Úpadcu. Uvedená súpisová zložka nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných právnych
predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.
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II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 3.500,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 1.000,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka Nádrž na naftu NDN 15000“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 3.500,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;
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6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku predmetu ponukového konania.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 14 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
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Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to nádrž na naftu NDN 15000.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie predmetu
ponukového konania.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz predmetu ponukového konania. Správca bez zbytočného odkladu poskytne
víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz predmetu ponukového
konania víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od
uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.
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Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
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392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 15, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 12/2021 zo dňa 20.01.2021 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Paletovacie vozíky (22ks)
(ďalej spolu ako „predmet ponukového konania“)
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 1.100,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 550,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmet ponukového konania sa predáva ako leží, pričom sa nachádza sa v areáli Úpadcu. Uvedená súpisová
zložka nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je určená v
súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 550,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 100,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
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Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka Paletovacie vozíky (22ks)“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 550,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.
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Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku predmetu ponukového konania.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 15 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
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V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to paletovacie vozíky (22ks).

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie predmetu
ponukového konania.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz predmetu ponukového konania. Správca bez zbytočného odkladu poskytne
víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz predmetu ponukového
konania víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od
uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
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Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 14, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Nádrž na naftu Elektrický stohovací vozík Linde L14AP-1173, Výr.číslo W41173F00602
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 7.533,00 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 3.766,50 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetná Nádrž na naftu Elektrický stohovací vozík Linde L14AP-1173, Výr.číslo W41173F00602 sa ponúka
tak ako leží, pri poslednej prehliadke existovala vada v rámci elektrického pohybu, pričom samotný zdvih bol
funkčný. Uvedený vozík sa nachádza v areáli Úpadcu. Predmet tohto ponukového konania nie je ocenený
znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77
ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 3.766,50 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 500,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka Elektrický stohovací vozík“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 3.766,50 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku predmetu ponukového konania.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 14 elektrický
stohovací vozík – záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné
označenie, nenesie správca zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca
podmienky tohto verejného ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).
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Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to Elektrický stohovací vozík
Linde L14AP-1173, Výr.číslo W41173F00602.
Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.
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VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie predmetu
ponukového konania.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz predmetu ponukového konania. Správca bez zbytočného odkladu poskytne
víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz predmetu ponukového
konania víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od
uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9K/12/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie I. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 16, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 12/2021 zo dňa 20.01.2021 a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Prepravné vozíky s prepravnými bedňami (7ks)
(ďalej spolu ako „predmet ponukového konania“)
Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 350,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 175,00 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmet ponukového konania bol pri poslednej prehliadke funkčný a nachádza sa v areáli Úpadcu. Uvedená
súpisová zložka nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

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

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 175,00 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 50,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka Prepravné vozíky s prepravnými bedňami (7ks)“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 175,00 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku predmetu ponukového konania.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 16 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.
VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to prepravné vozíky
s prepravnými bedňami (7ks).

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie predmetu
ponukového konania.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na príp.
spojazdnenie, naloženie a odvoz predmetu ponukového konania. Správca bez zbytočného odkladu poskytne
víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude uskutočnený odvoz predmetu ponukového
konania víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od
uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie II. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), druhé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 16, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020 a to konkrétne:
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I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Nasledovné osobné motorové vozidlo:

Vozidlo:

SCHWARZMULLER SPA 3/EE

VIN:

VAVJS1339CD314276

rok výroby:

2012

ev.č.:

MT669YF

Farba:

šedá tmavá

Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 9518,00 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 20 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 1903,60 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetné vozidlo bolo pri poslednej prehliadke pojazdné a nachádza sa v areáli úpadcu. Vozidlo je v pojazdnom
technickom stave. Po predchádzajúcom dohodnutí je možná osobná prehliadka vozidla, pričom správca
nezodpovedá za jeho technický stav. Motorové vozidlo nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných
právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 1903,60 €
Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 500,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
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Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: IBAN: SK87 1100 0000 0029
4507 1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zabezpeka MT669YF“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 1903,60 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy o predaji motorového vozidla (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.
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Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku motorového vozidla.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 16 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.

VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
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pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to SCHWARZUMULLER SPA
3/EE, EČV: MT669YF.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie vozidla.
Zároveň víťazný záujemca berie na vedomie, že jeho povinnosťou bude uzatvorenie Poistnej zmluvy na poistenie
zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (zákonné poistenie).

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na
prepis motorového vozidla, ako aj príp. spojazdnenie, naloženie a odvoz motorového vozidla. Správca bez
zbytočného odkladu poskytne víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude vykonaný prepis
motorového vozidla na víťazného záujemcu, alebo odhlásený z obehu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú
určí správca, môže správca už od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

176

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Verejné ponukové konanie II. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52
392 651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej
len „Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), druhé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne položky súpisu
majetku Úpadcu č. 19, ktorý je zaradený do oddelenej podstaty na základe doplnenia súpisu oddelenej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, publikovaného v OV č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020, a v OV č. 235/2020 zo dňa
07.12.2020 bolo publikované Oznámenie o aktualizácii hodnoty súpisovej zložky a to konkrétne:

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nasledovné osobné motorové vozidlo:

Automobil:

CITROEN JUMPER

VIN:

VF7YDUMFC12A95841

rok výroby:

2016

ev.č.:

MT508EA

Farba:

biela

Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 200 €
Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania nie je určená, záujemca predloží vlastný návrh kúpnej
ceny.
Popis predmetu ponukového konania:

Predmetné motorové vozidlo je nepojazdné, havarované a nachádza sa v areáli úpadcu. Vozidlo je ma
zdemolovanú celú prednú časť vozidla, vrátane motora a celkovo je v dezolátnom technickom stave. Po
predchádzajúcom dohodnutí je možná osobná prehliadka vozidla, pričom Úpadca nezodpovedá za jeho technický
stav. Motorové vozidlo nie je ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota
je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania nie je určená, záujemca predloží vlastnú ponuku kúpnej
ceny.

Víťazný záujemca je povinný uhradiť kúpnu cenu na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000
0029 4507 1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v
prípade záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Kupna cena MT508EA“
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Záväzná ponuka musí byť písomná a musí obsahovať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy o predaji motorového vozidla (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku motorového vozidla.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – položka súpisu č. 19 – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

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

179

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 10. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.

VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú ponuku (najvyššiu kúpnu cenu).

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to CITROEN JUMPER, EČV:
MT508EA.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny zo strany
víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej správcom, nie kratšej ako 5
pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
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VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že bude nutné vykonať prípadné opravy na riadne užívanie vozidla.
Zároveň víťazný záujemca berie na vedomie, že jeho povinnosťou bude uzatvorenie Poistnej zmluvy na poistenie
zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (zákonné poistenie).

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na
prepis motorového vozidla, ako aj príp. spojazdnenie, naloženie a odvoz motorového vozidla. Správca bez
zbytočného odkladu poskytne víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť. V prípade, že nebude vykonaný prepis
motorového vozidla na víťazného záujemcu, alebo odhlásený z obehu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú
určí správca, môže správca už od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa predmetu
ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa predmetu ponukového konania, a to po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
147/2020 dňa 31.07.2020.

K015224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LESOREZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 2686, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 458 235
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2019
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

181

Obchodný vestník 62/2021
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu všeobecnej hodnoty

Súpisové zložky, zo Súpisu všeobecnej podstaty, publikované v OV č. 2/2020 zo dňa 03.01.2020, sa v zmysle ich
predaja aktualizujú do nasl. podoby:
Typ súpisovej
zložky
Finančné
1.
prostriedky
Finančné
2.
prostriedky

Celková suma
v mene EUR

Popis
Odplata za predaj súp. zložky: Škoda RAPID, EVČ: CA939CG, modrá met.
pastelová, VIN: TMBEN6NH5E4525421, rok výroby 2014
Odplata za predaj súpisovej zložky: Škoda YETI, EVČ: CA282CG, hnedá
met. tmavá, VIN: TMBLD75L1E6011025, rok výroby 2014

Súpisová
Poznámka
hodnota majetku

4727
4125

4 727,00 €
4 125,00 €

JUDr. Erik Končok, správca

K015225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sušienka Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bôrická cesta 1976/40 1976/40, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/2/2021 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/2/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka: Ladislav Sušienka, nar. 15.12.1980, bytom Bôrická cesta 1976/40, 010 01 Žilina,
korešpondenčná adresa: Stráňavy 221, 013 25 Stráňavy, do 11.2.2008 podnikajúceho pod obchodným menom
Ladislav Sušienka, s miestom podnikania Bôrická cesta 1976/40, 010 01 Žilina, IČO:43 170 625,
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku správcom, ako aj na základe písomného prehlásenia dlžníka
a vyjadrenia dlžníka pri osobnom rozhovore správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ust. § 167h, ods. 1 z.
č. 7/2005 Z.z. ZKR v platnom znení mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Turany: 23.3.2021
Správca: JUDr. Anna Machajdová

K015226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zberné suroviny a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 701 986
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S 1436
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
1R/1/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. Pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 3: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 413,- Eur.
2. Pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 7: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 17.279,60 Eur.
Dátum zapísania pohľadávok: 26.03.2021

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K015227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krátka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/22/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, IČO: 35 709 332
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky: prihlásená suma spolu 616,91 EUR
JUDr. Martin Kováčik, správca

K015228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudjak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 327 / 20, 029 56 Zákamenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/219/2018 S580
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina
3OdK/219/2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca dlžníka: Ján Chudjak, nar. 11.11.1974, bytom: Zákamenné 327, 029 56
Zákamenné, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 8 ods.
4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského
spisu č. 3OdK/219/2018 – S580 majú právo účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia nahliadnuť počas
konkurzu v pracovných dňoch, v čase od 8.00 h do 11.00 h a od 12.00 h do 15.00 h v kancelárii správcu, na
adrese Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo mailom na adrese birosova@gbirosova.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 (0)
911 307 623.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K015229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudjak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 327 / 20, 029 56 Zákamenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/219/2018 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/219/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca dlžníka: Ján Chudjak, nar. 11.11.1974, bytom: Zákamenné 327, 029 56
Zákamenné, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov oznamuje bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto konkurznom konaní:
Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391 1228.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K015230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaštánek Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská 18, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/355/2019 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/355/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Sladkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu
Andrej Kaštánek, nar. 09.07.1981, trvale bytom Fatranská 3103/18, 010 08 Žilina v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 9OdK/355/2019 po zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje
náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 9OdK/355/2019
sa končí.

K015231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varmuža František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milošová 454, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/4/2020 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/4/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Sladkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu
František Varmuža, nar. 18.08.1946, trvale bytom Milošová 454, 022 01 Čadca, do 31.05.2012 podnikajúci pod
obchodným menom František Varmuža - ZÁHRADNÍCTVO, s miestom podnikania 024 01 Kysucké Nové Mesto,
Rudinská cesta, IČO: 10 845 607 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.
1OdK/4/2020 po zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1
z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok
Dlžníka vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 1OdK/4/2020 sa končí.

K015232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vataman Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudrochova 908/1, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/30/2020 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/30/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Sladkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu
Gabriela Vataman, nar. 01.03.1975, trvale bytom Mudrochova 908/1, 015 01 Rajec, do 19.10.2010 podnikajúci
pod obchodným menom Gabriela Vataman, s miestom podnikania Rázusova 45, 977 01 Brezno, IČO: 33 922 268
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 1OdK/30/2020 po zistení že konkurzná
podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn. 1OdK/30/2020 sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pechaček Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 2996 / 3, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/169/2019 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/169/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Sladkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Juraj
Pechaček, nar. 15.01.1968, bytom Trnavská 2996/3, 010 08 Žilina, do 14.08.2018 podnikajúceho pod obchodným
menom Juraj Pecháček J.P.K., s miestom podnikania Hollého 9, 010 01 Žilina, IČO: 30 605 334 v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 9OdK/169/2019 po zistení že konkurzná podstata Dlžníka
nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.
9OdK/169/2019 sa končí.

K015234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PB Power Trade, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 063 555
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa a
oznámenie o zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PB Power Trade, a.s., so sídlom Za plavárňou 3937/1, 010 08
Žilina, IČO : 44 063 555, o z n a m u j e zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 951.
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PB Power Trade, a.s., so sídlom Za plavárňou 3937/1, 010 08
Žilina, IČO : 44 063 555, zároveň o z n a m u j e zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 951.
Poučenie :
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. (§ 96
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 26.03.2021
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Sihlovec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajec 0, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/55/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/55/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Gabriela Gregorová, správkyňa dlžníka: Roman Sihlovec, nar. 26.05.1975, bytom 015 01 Rajec, oznamuje
doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24 785 199, so sídlom
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, ČR, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s počtom
prihlášok – 1, v celkovej výške prihlásenej sumy 1.093,36 EUR.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K015236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Čičala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucké Nové Mesto 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/74/2020 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/74/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Peter Čičala, nar. 05.08.1987, bytom Kysucké Nové Mesto, 024 04
Kysucké Nové Mesto, podnikajúci pod obchodným menom Peter Čičala, s miestom podnikania ČSA 1306, 024 04
Kysucké Nové Mesto, IČO: 44786999, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

V Martine dňa 20.03.2021, Ing. Jana Kovačková, správca

K015237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Flajs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánov 950/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2020 S1674
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:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

Okresný súd Žilina
2OdK/36/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Štefan Flajs, nar. 14.04.1980, bytom Partizánov 950/6, 031 01 Liptovský
Mikuláš, do 08.01.2013 podnikajúci pod obchodným menom Štefan Flajs, s miestom podnikania 032 42 Vavrišovo
277, IČO: 43977120, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
týmto oznamuje, že sa konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Martine dňa 20.03.2021, Ing. Jana Kovačková, správca

K015238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Cuninka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 279/41, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/419/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/419/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Na základe zverejneného súpisu majetku správca majetok dlžníka speňažoval v rámci ponukového konania,
pričom nehnuteľné veci sa podarilo správcovi speňažiť v treťom ponukovom konaní, avšak výťažok pokryl len
čiastočne náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Michaela Vieriková, správca
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K015239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhora 5335/40, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/70/2020 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/70/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Martin Puška, nar. 27.10.1950, bytom Podhora 5335/40, 034 01
Ružomberok, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamuje, že sa konkurz končí, pretože sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.

V Martine dňa 20.03.2021, Ing. Jana Kovačková, správca

K015240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská ulica 134/168, 032 42 Vavrišovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 72 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/203/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/203/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradové
číslo

1.

Majetok
Súpisová
majetku

zložka

Opis súpisovej hodnoty majetku

Spoluvlastnícky
Hnuteľná
vec
Rok
(miesto,
kde
sa Značka
VIN
Hodnota Mena podiel dlžníka
výroby
nachádza)
3000
Osobné
vozidlo Volkswagen
1T 2005
VWGZZZ1TZ5W085653
EUR 1.1
(Važec)
TOURAN VAN
EUR

Deň zapísania
majetku

23.1.2021

K015241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská ulica 134/168, 032 42 Vavrišovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/203/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/203/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

189

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí:
JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku dlžníka, vedeného v súpise všeobecnej podstaty, ktorým je:

Poradové
číslo

1.

Majetok
Súpisová
majetku

zložka

Opis súpisovej hodnoty majetku

Spoluvlastnícky
Hnuteľná
vec
Rok
(miesto, kde sa Značka
VIN
Hodnota Mena podiel dlžníka
výroby
nachádza)
3000
Osobné
vozidlo Volkswagen
1T 2005
VWGZZZ1TZ5W085653
EUR 1.1
(Važec)
TOURAN VAN
EUR

Deň zapísania
majetku

23.1.2021

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Svätej Anny 1, 03401 Ružomberok, v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie 2OdK/203/2020 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponuky je hdonota stanovená
v súpise všeobecnej podstaty.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod. a doklad o úhrade finančnej zábezpeky.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená v lehote na predkladanie písomných
ponúk na účet správcu v tvare IBAN: SK87 8330 0000 0027 0159 5288, s poznámkou: Zuzana Conkova.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom na tel. č.: 0917
079 946.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 14 kalendárnych dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami. Záloha na kúpnu cenu sa v
tomto prípade úspešnému účastníkovi vráti do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na zrealizovanie tohto práva
oprávnenou osobou, na účet, ktorý tento účastník písomne oznámi správcovi.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
11. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
JUDr. Michaela Vieriková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 192/2, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/370/2019 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/370/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Vladimír Kuriš, nar. 06.01.1955, bytom Ružová 192/2, 015 01 Rajec,
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa
konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Martine dňa 20.03.2021, Ing. Jana Kovačková, správca

K015243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Vantuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 153-54, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/119/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/119/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľných vecí:
JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku dlžníka, vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa
10.3.2021 pod č. 47/2021, ktorým je:
Nehnuteľnosti:

Číslo parcely Druh pozemku

Zabezpečovacie
právo: druh a
poradie
zabezpečovacieh
o
práva,
pohľadávka, ktorú
Parcela Výmera
Katastrálne Spoluvlastnícky zabezpečuje,
s Súdny
Číslo LV
registra v m2
územie
podiel
uvedením
spor
veriteľa,
zabezpečenej
sumy a právneho
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vyjadrená
v eurách,
za
ktorú
by položku
bolo
možné
predať v
danom
mieste ku
dňu
predloženi
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predloženi
a
zoznamu
majetku

dôvodu
vzniku
zabezpečovacieh
o práva
13766/7

trvalý trávnatý porast „C“

648

6728

Čadca

1/1 (1/2 vlastní
manželka
Nie
dlžníka)

Nie

2000

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Svätej Anny 1, 03401 Ružomberok, v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie 9OdK/119/2020 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponuky je stanovená v súpise
všeobecnej podstaty.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod. a doklad o úhrade finančnej zábezpeky.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená v lehote na predkladanie písomných
ponúk na účet správcu v tvare IBAN: SK87 8330 0000 0027 0159 5288, s poznámkou: Stefan Vantuch.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom na tel. č.: 0917
079 946.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 14 kalendárnych dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami. Záloha na kúpnu cenu sa v
tomto prípade úspešnému účastníkovi vráti do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na zrealizovanie tohto práva
oprávnenou osobou, na účet, ktorý tento účastník písomne oznámi správcovi.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
11. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K015244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Vantuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 153-54, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
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Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/119/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/119/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí:
JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku dlžníka, vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa dňa
10.3.2021 pod č. 47/2021, ktorým je:
Obchodný podiel v spoločnosti KOVO KVC, s.r.o., so sídlom: Čierne 75, Čierne 023 13, IČO: 50 739 077 vo
veľkosti 2000/6000.
Hodnota 2.000 EUR.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Svätej Anny 1, 03401 Ružomberok, v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie 9OdK/119/2020 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponuky je stanovená v súpise
oddelenej podstaty.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod. a doklad o úhrade finančnej zábezpeky.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená v lehote na predkladanie písomných
ponúk na účet správcu v tvare IBAN: SK87 8330 0000 0027 0159 5288, s poznámkou: Stefan Vantuch.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom na tel. č.: 0917
079 946.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 14 kalendárnych dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami. Záloha na kúpnu cenu sa v
tomto prípade úspešnému účastníkovi vráti do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na zrealizovanie tohto práva
oprávnenou osobou, na účet, ktorý tento účastník písomne oznámi správcovi.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
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11. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K015245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Vantuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 153-54, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/119/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/119/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí:
JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku dlžníka, vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa
10.3.2021 pod č. 47/2021, ktorým je:

Poradové
číslo

1.

Majetok
Súpisová
majetku

zložka Opis súpisovej hodnoty majetku

Hnuteľná vec (miesto, Značka
kde sa nachádza)
Prívesný vozík (Čadca) Agados
Handy

Rok
výroby
2008

Deň zapísania
Spoluvlastnícky podiel majetku
Hodnota Mena dlžníka

VIN

TKXHA31758ANS36476 500
EUR

EUR 1/1

7.7.2020

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Svätej Anny 1, 03401 Ružomberok, v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie 9OdK/119/2020 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponuky je stanovená v súpise
všeobecnej podstaty.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod. a doklad o úhrade finančnej zábezpeky.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená v lehote na predkladanie písomných
ponúk na účet správcu v tvare IBAN: SK87 8330 0000 0027 0159 5288, s poznámkou: Stefan Vantuch.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom na tel. č.: 0917
079 946.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
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7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 14 kalendárnych dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami. Záloha na kúpnu cenu sa v
tomto prípade úspešnému účastníkovi vráti do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na zrealizovanie tohto práva
oprávnenou osobou, na účet, ktorý tento účastník písomne oznámi správcovi.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
11. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K015246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Lehotská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hybe 0, 032 31 Hybe
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/139/2020 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/139/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Mária Lehotská, nar. 19.09.1965, bytom obec Hybe, 032 31 Hybe, v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz
končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Martine dňa 28.03.2021, Ing. Jana Kovačková, správca

K015247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Porubiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružno 95, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1952
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/514/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/514/2020
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Správca konkurznej podstaty ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 772 910, týmto ako správca dlžníka: Peter Porubiak, nar. 01.09.1952, trvale bytom Kružno
95, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno – Peter Porubiak, s miestom podnikania Kružno 95, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 30798841 (ďalej len ,,dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty ku dňu
26.3.2021 z dôvodu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ a konanie bude ukončené.
Týmto zverejnením správca vylučuje majetok, ktorý bol zverejnený v OV č. 20/2021 dňa 01.02.2021 ako Súpis
všeobecnej podstaty:
p.č.

1

2

3

4

súpisová zložka
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
parcela:
výmera
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
parcela:
výmera
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
parcela:
výmera
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
parcela:
výmera
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:

hodnota
orná pôda
Kružno
SR
326/4
2382
1/1
Kružno
47
2 382,00 €
24.1.2021
§ 167h ods. 1 ZKR
orná pôda
Kružno
SR
326/7
1011
1/1
Kružno
47
1 011 €
24.1.2021
§ 167h ods. 1 ZKR
zastavaná plocha a nádvorie
Kružno
SR
326/8
120
1/1
Kružno
47
240 €
24.1.2021
§ 167h ods. 1 ZKR
zastavaná plocha a nádvorie
Kružno
SR
326/10
80
1/1
Kružno
47
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p.č.

5

6

7

8

odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
súpisová zložka
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
parcela:
výmera
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
parcela:
výmera
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
parcela:
výmera
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
nehnuteľná vec
popis:
obec:
štát:
parcela:
výmera
spoluvlastnícky podiel:
katastrálne územie:
list vlastníctva č.:
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

160 €
24.1.2021
§ 167h ods. 1 ZKR
hodnota
orná pôda
Kružno
SR
326/11
200
1/1
Kružno
47
200 €
24.1.2021
§ 167h ods. 1 ZKR
záhrada
Kružno
SR
326/12
800
1/1
Kružno
47
800 €
24.1.2021
§ 167h ods. 1 ZKR
zastavaná plocha a nádvorie
Kružno
SR
326/13
200
1/1
Kružno
47
400 €
24.1.2021
§ 167h ods. 1 ZKR
trvalý trávny porast
Kružno
SR
371/3
81
1/5
Kružno
409
24 €
24.1.2021
§ 167h ods. 1 ZKR
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K015248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Porubiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružno 95, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1952
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/514/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/514/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Správca konkurznej podstaty ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 772 910, týmto ako správca dlžníka: Peter Porubiak, nar. 01.09.1952, trvale bytom Kružno
95, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno – Peter Porubiak, s miestom podnikania Kružno 95, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 30798841 (ďalej len ,,dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR, platí: ,, Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje“.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že do konkurzného konania sa do 90 dní od vyhlásenia neprihlásil žiadny veriteľ.
Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurzu zrušuje.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K015249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Krtíš 0, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/395/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/395/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica,
správca dlžníka: Ľudmila Kováčová, nar. 02.07.1968, trvale bytom 960 01 Veľký Krtíš týmto v súlade s ust.§28
ods.3 ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 v celkovej sume 709,95 Eur, ktorá bola
doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., 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

198

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

K015250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 97, 986 01 Fiľakovské Kováče
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/511/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/511/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica,
správca dlžníka: Július Kováč, nar. 29.5.1973, trvale bytom Fiľakovské Kováče 97, 986 01 Fiľakovo týmto
v súlade s ust.§28 ods.3 ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa EOS KSI
Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803 v celkovej výške 3117,32 Eur, ktorá bola doručená
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K015251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Demková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 6594 / 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1990
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/416/2020 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/416/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Lucia Demková, nar. 25.4.1990, trvale bytom Sitnianska 6594/10, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník “), v
zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty. Zároveň správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť dotknutý rozvrh
výťažku.
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.
MS Insolvency, k.s., správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie
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K015252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolen 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/566/2020 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/566/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/566/2020 z 16.12.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Zuzana Kováčová, nar. 26. 02. 1983, trvale bytom mesto Zvolen, 960 01 Zvolen. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 148/2020 dňa 28.12.2020.

Ako správca konkurznej podstaty oznamujem, že s poukazom na ustanovenie § 167i ods. 1 ZKR som zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe tejto skutočnosti, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR oznamujem, že sa konkurz končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Zuzana Kováčová, nar. 26. 02.
1983, trvale bytom mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, zrušuje.

Rimavská Sobota, 26.03.2021

JUDr. Pavel Balog, správca

K015253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fidlerová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 70, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/264/2020 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/264/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka
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K015254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuklica Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 22, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1974
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/534/2020 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/534/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Veriteľ
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

Ulica
Ul. 29. augusta

číslo
8-10

Obec
Bratislava

Prihlásená suma – Celková suma
3.265,07 Eur

insolva debt solutions, k.s., správca Jozef Kuklica

K015255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučera Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1987
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/336/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/336/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 1.kolo“

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania“) ako správca úpadcu
Ivan Kučera, nar. 22. 04. 1987, trvale bytom: Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica, na korešpondenčnej
adrese: Helsinská 6, 040 01 Košice, obchodné meno: Ivan Kučera, s miestom podnikania: Tatranská 6329/55,
974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 393 235, v zmysle § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") vyhlasuje ponukové konanie na prevod
obchodného podielu úpadcu:

2.
Typ súpisovej zložky majetku: Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti
MARINA TRADE s.r.o., so sídlom: Tatranská 6329/55, Banská Bystrica 974 11, IČO: 51 673 487, registrácia:
Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.34205/S, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5.000.- €
k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 5.000.- €; menovitá hodnota: 5.000.- €; súpisová
hodnota: 5.000.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu:
12.01.2021; dôvod zapísania: úpadca je 100 % vlastníkom obchodného podielu (jediný spoločník).
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Atribúty ponukového konania:

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania je obchodný podiel úpadcu.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod
obchodného podielu, ktorá však nesmie byť nižšia ako je 100% súpisovej hodnoty obchodného podielu uvedenej
v súpise majetku, ktorá je predmetom ponuky.

Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania zmluvu o prevode
obchodného podielu v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa predchádzajúcej
vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania. Účastník je
povinný zložiť zálohu vo výške celej ponúknutej odplaty za prevod obchodného podielu, a to na bankový účet
vyhlasovateľa (správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105, BIC:
GIBASKBX, VS: 23362020.

PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/336/2020 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail
účastníka alebo meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt účastníka, telefónne číslo a e-mail účastníka b)
označenie obchodného podielu, ktorý je predmetom prevodu, c) navrhovaná odplata za prevod obchodného
podielu v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť
záväznú ponuku na predmetný obchodný podiel), d) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať
za účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 2
pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
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PODMIENKY ZMLUVY O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU:

Zmluva o prevode obchodného podielu bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy – obchodný
podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti MARINA TRADE s.r.o., so sídlom: Tatranská
6329/55, Banská Bystrica 974 11, IČO: 51 673 487, registrácia: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
č.34205/S, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5.000.- € k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje
sumu 5.000.- €; menovitá hodnota: 5.000.- €, (b) záväzok nadobúdateľa obchodného podielu s pristúpením ku
spoločenskej zmluve obchodnej spoločnosti MARINA TRADE s.r.o.; (c) náklady spojené s prevodom obchodného
podielu ako aj všetky súdne, správne a iné poplatky spojené so zápisom v Obchodnom registri znáša
nadobúdateľ, (d) nadobúdateľ je povinný zaplatiť odplatu za prevod obchodného podielu bankovým prevodom na
účet určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí
vybranej ponuky. Zmluvu o prevode obchodného podielu vyhlasovateľ ponukového konania uzavrie s vybraným
účastníkom až po úplnom zaplatení odplaty za prevod obchodného podielu. Toto ponukové konanie nie je
verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a
nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vo Zvolene dňa 26.03.2021

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K015256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Janšto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerský rad 641/42, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/363/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/363/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Janšto, nar. 25.12.1989, bytom Majerský rad
641/42, 963 01 Krupina, podnikajúci pod obchodným menom Ján Janšto, s miestom podnikania Majerský
rad 641/42, 963 01 Krupina, IČO: 51 029 898, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.
5OdK/363/2020, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu
pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané
nasledovné pohľadávky:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

8 890,96 EUR

7/1

V Banskej Bystrici, dňa 25.03.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K015257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrášová Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovina 3023, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/566/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/566/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka :
Miriam Petrášová, nar. 22.02.1970, trvale bytom Bukovina 3023, 968 01 Nová Baňa, podnikajúci pod obchodným
menom: Miriam Petrášová, Bukovina 3023, 968 01 Nová Baňa, IČO: 34770674
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 26.03.2021

K015258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dovala Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1993
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/364/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/364/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3.kolo“

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

204

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie
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K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu:
Dušan Dovala, nar. 05. 01. 1993, trvale bytom: mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, obchodné
meno: Dušan Dovala, s miestom podnikania: Starohorská 6158/23, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 776 095
(ďalej v texte aj „dlžník“), v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") vyhlasuje ponukové konanie na prevod hnuteľnej veci:

1. Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec: osobné vozidlo VOLKSWAGEN POLO; kategória: M1, VIN:
WVWZZZ6NZSY110561, typ: AB hatchback 3 dv.; rok výroby: 1995; najväčší výkon motora: 40kW; druh
paliva: BENZÍN; farba: modrá tmavá; prevádzková hmotnosť: 880 kg; najväčšia prípustná hmotnosť: 1375
kg; počet najazdených km: 285.000 km; EČV: BB277EJ. Súpisová hodnota: 800.- €, podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 23.10.2020, dlžník je
výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci.

Atribúty ponukového konania:

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec – osobné vozidlo VOLKSWAGEN POLO; kategória: M1, VIN:
WVWZZZ6NZSY110561, typ: AB hatchback 3 dv.; rok výroby: 1995; najväčší výkon motora: 40kW; druh paliva:
BENZÍN; farba: modrá tmavá; prevádzková hmotnosť: 880 kg; najväčšia prípustná hmotnosť: 1375 kg; počet
najazdených km: 285.000 km; EČV: BB277EJ

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod hnuteľnej
veci.

Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk, ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania kúpnu zmluvu
o prevode hnuteľnej veci v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa
predchádzajúcej vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania.
Účastník je povinný zložiť zálohu vo výške ponúknutej celej kúpnej ceny za prevod hnuteľnej veci, a to na
bankový účet vyhlasovateľa (správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700
9105, BIC: GIBASKBX, VS: 23642020.

PREDKLADANIE PONÚK:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/364/2020 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) meno a priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo
účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail účastníka, b) identifikácia hnuteľnej veci, ktorá je predmetom
prevodu, c) navrhovaná kúpna cena za prevod v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť
riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na predmetnú hnuteľnú vec), d) dátum ponuky a
vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ ponukového
konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY:

Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy – osobné vozidlo VOLKSWAGEN
POLO; kategória: M1, VIN: WVWZZZ6NZSY110561, typ: AB hatchback 3 dv.; rok výroby: 1995; najväčší výkon
motora: 40kW; druh paliva: BENZÍN; farba: modrá tmavá; prevádzková hmotnosť: 880 kg; najväčšia prípustná
hmotnosť: 1375 kg; počet najazdených km: 285.000 km; EČV: BB277EJ (b) náklady spojené s prevodom, ako aj
všetky správne a iné poplatky spojené so zápisom znáša kupujúci, (c) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za
prevod hnuteľnej veci bankovým prevodom na účet určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v lehote
stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Kúpnu zmluvu vyhlasovateľ ponukového
konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za prevod hnuteľnej veci. Toto
ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou
verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vo Zvolene dňa 26.03.2021

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K015259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuška Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 758/24, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1048/2019 S1201
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/1048/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Miroslav Šuška, nar. 08.10.1965, trvale bytom Štefánikova 758/24, 985 52 Divín, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 2OdK/1048/2019, týmto v zmysle ust. § 167l
ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1, veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, SR, IČO: 35 776 005, ktorou boli do konkurzu prihlásené pohľadávky pod č. 7 v celkovej
výške 572,78 €. Vyššie uvedené pohľadávky boli správcom zapísané do zoznamu pohľadávok pod číslami
pohľadávok 1-2-3.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

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.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b )na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K015260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vozáriková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 101, 969 01 Vysoká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1982
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2021 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 19.02.2021, sp. zn. 2OdK/39/2021, bol na majetok dlžníka:
Daniela Vozáriková, nar. 25. 09.1982, trvale bytom Vysoká 101, 969 01 Vysoká (ďalej v texte aj „dlžník“),
vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom
insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 42/2021, deň vydania: 03.03.2021.
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:
1. Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec: osobné vozidlo zn. PEUGEOT 307 5P 1.4E 3CKFWB/-/-,
kategória: M1, VIN: VF33CKFWB83234237, typ: AB hatchback 5 dv.; rok výroby: 2003; druh paliva:
BENZÍN; farba: strieborná metalíza svetlá, prevádzková hmotnosť: 1159 kg; EČV: BS 723 AZ. Súpisová
hodnota: 1.400.- €, podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku:
24.03.2021, dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K015261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vozáriková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 101, 969 01 Vysoká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1982
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 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/39/2021 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 1.kolo“

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu:
Daniela Vozáriková, nar. 25. 09.1982, trvale bytom Vysoká 101, 969 01 Vysoká (ďalej v texte aj „dlžník“),
v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR") vyhlasuje ponukové konanie na prevod hnuteľnej veci:

1. Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec: osobné vozidlo zn. PEUGEOT 307 5P 1.4E 3CKFWB/-/-,
kategória: M1, VIN: VF33CKFWB83234237, typ: AB hatchback 5 dv.; rok výroby: 2003; druh paliva:
BENZÍN; farba: strieborná metalíza svetlá, prevádzková hmotnosť: 1159 kg; EČV: BS 723 AZ. Súpisová
hodnota: 1.400.- €, podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku:
24.03.2021, dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci.

Atribúty ponukového konania:

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec – osobné vozidlo zn. PEUGEOT 307 5P 1.4E 3CKFWB/-/-,
kategória: M1, VIN: VF33CKFWB83234237, typ: AB hatchback 5 dv.; rok výroby: 2003; druh paliva: BENZÍN;
farba: strieborná metalíza svetlá, prevádzková hmotnosť: 1159 kg; EČV: BS 723 AZ.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod hnuteľnej
veci, ktorá však nesmie byť nižšia ako je 100% súpisovej hodnoty majetku uvedeného v súpise majetku, ktorá je
predmetom ponuky.

Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk, ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania kúpnu zmluvu
o prevode hnuteľnej veci v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa
predchádzajúcej vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania.
Účastník je povinný zložiť zálohu vo výške 1.000.- € na ponúknutú kúpnu cenu za prevod hnuteľnej veci, a to na
bankový účet vyhlasovateľa (správcu) vedený v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105,
BIC: GIBASKBX, VS: 2392021.
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PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/39/2021 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) meno a priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo
účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail účastníka, b) identifikácia hnuteľnej veci, ktorá je predmetom
prevodu, c) navrhovaná kúpna cena za prevod v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť
riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na predmetnú hnuteľnú vec), d) dátum ponuky a
vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ ponukového
konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY:

Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy – hnuteľná vec: osobné vozidlo zn.
PEUGEOT 307 5P 1.4E 3CKFWB/-/-, kategória: M1, VIN: VF33CKFWB83234237, typ: AB hatchback 5 dv.; rok
výroby: 2003; druh paliva: BENZÍN; farba: strieborná metalíza svetlá, prevádzková hmotnosť: 1159 kg; EČV: BS
723 AZ, (b) náklady spojené s prevodom, ako aj všetky správne a iné poplatky spojené so zápisom znáša
kupujúci, (c) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za prevod hnuteľnej veci bankovým prevodom na účet
určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí
vybranej ponuky. Kúpnu zmluvu vyhlasovateľ ponukového konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom
zaplatení kúpnej ceny za prevod hnuteľnej veci. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie
zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vo Zvolene dňa 26.03.2021.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty
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K015262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRADE CENTER, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 724
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2R4/2009 S 514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R4/2009
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Ján Čipka, kancelária správcu: Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa, správca konkurznej podstaty úpadcu
TRADE CENTER, spol. s r.o., so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31615724 v súlade s udeleným
záväzným pokynom veriteľského výboru pri speňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlasujem
podľa § 92 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov 18. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty hnuteľných vecí:
Umývačka pohárov inv.č. 87, súpisová hodnota majetku 850,52 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Chladiaci box inv.č. 85, súpisová hodnota majetku 1316,47 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Vzduchotechnika – elektrolux v priestoroch reštaurácie inv.č. 83, súpisová hodnota majetku 928,47 €,
spoluvlastnícky podiel 1/1
Kávovar San Marco inv.č. 70, súpisová hodnota majetku 348,54 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Reklamný bilboard 3ks, inv.č. 26, 27,28, súpisová hodnota majetku 981,34 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Klimatizačné zariadenie v priestoroch vinotéky inv.č. 125, súpisová hodnota majetku 8267,30 €, spoluvlastnícky
podiel 1/1
Klavír inv.č. 107, súpisová hodnota majetku 306,48 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Barový pult inv.č. 104, súpisová hodnota majetku 1138,68 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Televízor v priestoroch reštaurácie inv.č. 102, súpisová hodnota majetku 700,65 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Zostava s kávovarom v priestoroch reštaurácie inv.č. 99, súpisová hodnota majetku 520,98 €, spoluvlastnícky
podiel 1/1
Mraziaci pult v priestoroch reštaurácie inv.č. 97, súpisová hodnota majetku 437,87 € spoluvlastnícky podiel 1/1
Kotol varný inv.č. 95, súpisová hodnota majetku 303,68 € spoluvlastnícky podiel 1/1
Šalátový pult inv.č. 93, súpisová hodnota majetku 327,56 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Konvektomat inv.č. 91, súpisová hodnota majetku 761,83 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Výrobník ľadu inv.č. 89, súpisová hodnota majetku 572,19 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Varidlo plynové inv.č. 88, súpisová hodnota majetku 483,87 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Kotol varný inv.č. 86, súpisová hodnota majetku 1252,11 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
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Klimatizačná jednotka inv.č. 84, súpisová hodnota majetku 1925,18 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Osvetľovacia rampa a závora inv.č. 106, súpisová hodnota majetku 779,49 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Zápultie v priestoroch reštaurácie inv.č. 105, súpisová hodnota majetku 788,35 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Endoskopická kamera inv.č. 103, súpisová hodnota majetku 770,79 €, spol. podiel 1/1
Škrabka na zemiaky inv.č. 101, súpisová hodnota majetku 700,65 €, spol. podiel 1/1
Divadelná a osvetľovacia technika na javisku inv.č. 100, súpisová hodnota majetku 3045,21 €, spoluvlastnícky
podiel 1/1
Chladiaci bufetový stôl enofrigo inv.č. 98 súpisová hodnota majetku 942,18, spoluvlastnícky podiel 1/1
Výrobník ľadu v reštaurácii inv.č. 96, súpisová hodnota majetku 345,91 €, spoluvlastnícky podiel 1/1,
Kuchynský robot inv.č. 94 súpisová hodnota majetku 642,20 €, spoluvlastnícky podiel 1/1,
Umývačka riadu inv.č. 92 súpisová hodnota majetku 573,26 €, spoluvlastnícky podiel 1/1,
Grilovacia doska inv.č. 90, súpisová hodnota majetku 322,64 €, spoluvlastnícky podiel 1/1,
Vyporiadací podiel úpadcu v spoločnosti RIKIS s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, (pôvodne
NATURAL-CLUB, s.r.o., so sídlom 29. augusta 5, 811 08 Bratislava) IČO: 36054844 vo výške 146.243,97 €
Súpis všeobecnej podstaty podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 13/2010 dňa 21.1.2010 a doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 37/2013 dňa 21.2.2013
Podmienky verejného ponukového konania – 18. kolo:
V osemnástom kole verejného ponukového konania sa predaj predmetu ponuky uskutoční za najvyššiu ponuku.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 pracovných dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Ponuka
záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktorým je sídlo kancelárie správcu: Ul. Partizánska č.
197, 981 01 Hnúšťa a to osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, najneskôr v posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk.
Náležitosti ponuky:
Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz-TRADE
CENTER hnuteľné veci-neotvárať“. Ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, vyjadrenie súhlasu záujemcu s
podmienkami tohto verejného ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad, označenie predmetu záujmu a výšky
navrhovanej kúpnej ceny a podpis záujemcu.
Vyhodnotenie ponúk:
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty sa neprihliada. Na ponuku, ktorá nie je označená označením „Konkurz-TRADE CENTER hnuteľné vecineotvárať“ sa neprihliada. Na ponuku ktorá neobsahuje náležitosti ponuky sa neprihliada.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom pri vyhodnocovaní prihliadne na splnenie všetkých ponukových podmienok,
komplexnosť ponuky a navrhovanú kúpnu cenu. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vykoná rokovanie
so záujemcami o zvýšení ponuky. Správca je oprávnený odmietnuť zrejme nevýhodné ponuky.
Správca o vyhodnocovaní ponúk vyhotoví úradný záznam a vhodným spôsobom a v primeranej lehote bude
informovať o výsledkoch vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov. Ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou
cenu správca predloží veriteľskému výboru na schválenie.
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Ohliadku predmetu ponuky záujemcom je možné uskutočniť na základe vopred dohodnutého termínu so
správcom, prípadne na tel.č. 047/5422698 alebo e-mailom: advokat@hnusta.org.

V Hnúšti, dňa 26. marca 2021

JUDr. Ján Čipka, správca

K015263
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1969, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Igor Talpaš, nar. 18.02.1964, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš, toho času bytom P.O.
Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Igor Talpaš, P.O.
Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 10839801, sp. zn. 4OdK/568/2020 v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca týmto oznamuje, že zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok
dlžníka: Igor Talpaš, nar. 18.02.1964, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš, toho času bytom P.O.
Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Igor Talpaš, P.O.
Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 10839801, zrušuje.
TPS Trustees k. s.

K015264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRADE CENTER, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 724
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2R4/2009 S 514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R4/2009
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Ján Čipka, kancelária správcu: Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Správca“ alebo „Vyhlasovateľ“),
správca úpadcu: TRADE CENTER, spol. s r.o., „v konkurze“ so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO:
31615724 vyhlasujem podľa § 92 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s udeleným záväzným pokynom
príslušného orgánu RECLAIM, a.s., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 46076760 číslo
4002546929 z 28.6.2019 a z 5.9.2019 verejné ponukové konanie na predaj časti podniku úpadcu.
Predmetom ponukového konania je predaj nehnuteľností – pozemkov, ktoré boli spísané do všeobecnej podstaty
úpadcu, ktorý súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 13/2010 dňa 21.1.2010 a
preradenie súpisových zložiek majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 230/2010 dňa 1.12.2010
(ďalej len „majetok“ alebo „predmet ponukového konania“) a to
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obci Lučenec, katastrálnom území Lučenec, zapísané
na LV č. 9366:
- ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako CKN parc. č. 428/4 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 202 m2 pod B:6 v podiele 1682/37438, pod B:7 v podiele 2677/37438, pod B:8 v podiele 2838/37438, pod
B:9 v podiele 6240/37438, pod B:10 v podiele 4398/37438
- nebytový priestor číslo 4-6 na 2. poschodí, vchod: 0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN
parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 1682/37438 pod B:6
v celosti, - sklad v hoteli II Reduta B
- nebytový priestor číslo 4-7 na 2. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č.
428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 2677/37438 pod B:7, v
celosti, - hotelová izba č. 114 v hoteli II Reduta B
- nebytový priestor číslo 4-8 na 2. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č.
428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 2838/37438 pod B:8 v
celosti, hotelová izba č. 115 v hoteli II Reduta B,
- nebytový priestor číslo 4-10 na 3. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN
parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 4398/37438 pod
B:10, v celosti, hotelová izba č. 113 v hoteli II Reduta B
- nebytový priestor číslo 4-9 na 3. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č.
428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 6240/37438 pod B:9,
v celosti – hotelová izba č. 112 v hoteli II Reduta B
stavba, v ktorej sa priestory nachádzajú sa nachádza v katastrálnom území Lučenec v centrálnej mestskej zóne
vedľa kongresového centra Reduta a plní funkciu hotela II RedutyB na pozemku CKN parc.č. 428/4 stavba je
trojpodlažná bez podpivničenia s využitím podkrovia, stavba bola realizovaná v roku 1998-1999.
Ohliadku Predmetu ponukového konania je možné uskutočniť individuálne počas pracovných dní po dohode s
Vyhlasovateľom na tel.č. 0475422698 alebo emailom advokat@hnusta.org, inak v termíne 6. apríla 2021 o 13,00
hod vo dvorane stavby Kongresového centra a administratívnej budovy sup.č. 827 na adrese Vajanského č. 2,
Lučenec. Každý záujemca má možnosť sa po dohode s Vyhlasovateľom dôkladne osobne oboznámiť s
Predmetom ponukového konania vrátane podmienok existujúcich nájomných zmlúv.
Záväzná ponuka do ponukového konania musí byť doručená alebo predložená v zapečatenom obale s výrazným
označením „KONKURZ TRADE CENTER – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk do 12,00 hod. na doručovacej adrese Vyhlasovateľa: JUDr. Ján Čipka, Ul. Partizánska 197, 981 01
Hnúšťa, tak, aby jej doručenie, resp. prevzatie bolo zaevidované v lehote na predkladanie záväzných ponúk, ktorá
je 15 kalendárnych dní, pričom začne plynúť prvým kalendárnym dňom po zverejnení súťažných podmienok
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku; ustanovenie § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. sa
nepoužije, inak sa na ponuku neprihliada. V prípade, že posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo
sviatok, lehota končí najbližší nasledujúci pracovný deň.
Ponuka Záujemcu musí obsahovať:
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1/ identifikačné údaje Záujemcu – fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné
číslo, bankové spojenie a číslo účtu pre prípad vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu cenu; identifikačné údaje
Záujemcu – právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, krstné meno,
priezvisko osoby oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu pre prípad vrátenia zaplatenej
zálohy na kúpnu cenu;
2/ u tuzemskej právnickej osoby originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo
obdobného registra nie staršiu ako 30 dní;
3/ telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu;
4/ presné označenie predmetu predaja ponúkaného vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť zhodné
s označením uvedeným v súťažných podmienkach verejného ponukového konania;
5/ uvedenie záväznej kúpnej ceny v eurách vrátane DPH, ktorá ponuka na kúpnu cenu musí dosahovať
minimálne výšku 65.000,- € bez DPH
6/ doklad o zložení zálohy na celú kúpnu cenu vo výške 6.500,- € na účet Vyhlasovateľa vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s. Bratislava IBAN: SK35 0900 0000 0003 8279 3674, záloha musí byť v celej výške pripísaná na
účet Vyhlasovateľa najneskôr do dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku
neprihliada;
7/ písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto verejného ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad,
8/ 2x záväzný návrh Dohody o zmluvnej pokute, v ktorom je vyjadrený súhlas Záujemcu s tým, že zložená
zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty úpadcu ako zmluvná pokuta, ak záujemca nebude schopný
alebo ochotný v prípade, ak sa stane víťazom ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu, vzor Dohody o
zmluvnej pokute, ktorý tvorí prílohu Podmienok postupu pri predkladaní záväzných návrhov, môže byť doplnený
len na miestach k tomu určených;
9/ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v rozsahu uvedenom v záväznej ponuke za účelom evidencie doručených ponúk v
informačnom systéme správcu na dobu nevyhnutnú pre archiváciu konkurzného spisu;
10/ v prípade splnomocniteľa – zahraničnej osoby musia byť splnomocnenie aj ďalšie predkladané doklady v
cudzom jazyku súdno-znalecky preložené do slovenského jazyka, s výnimkou dokladov vyhotovených v českom
jazyku.
Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom zverejnenia oznámenia Správcu o vyhlásení tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
Písomnosti týkajúce sa ponukového konania sa doručujú osobne, kuriérom alebo poštou na adresu kancelárie
správcu ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa.
Osobne predkladá Záujemca Vyhlasovateľovi písomnosti v určených priestoroch v sídle správcu JUDr. Jána
Čipku, ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa v úradných hodinách kancelárie v čase od 8,30 hod do 11,30 hod a od
13,00 hod do 16,00 hod alebo v inom vopred dojednanom čase.
Podmienky, ako aj obsah, vznik, zánik a zmena všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s
ponukovým konaním sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä však príslušnými
ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 276 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ustanovenia § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka.
Podrobné podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom emailu: advokat@hnusta.org alebo v kancelárii správcu na ul. Partizánska 197, Hnúšťa počas úradných hodín
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kancelárie po predchádzajúcej dohode e-mailom alebo na tel. č. 0475422698. Podmienky ponukového konania
správca vydá za poplatok 96,- € vrátane DPH a to v listinnej alebo elektronickej podobe.
V Hnúšti, dňa 26. marca 2021

JUDr. Ján Čipka, správca

K015265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRADE CENTER, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 724
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2R4/2009 S 514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R4/2009
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ján Čipka, kancelária správcu: Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Správca“ alebo „Vyhlasovateľ“),
správca úpadcu: TRADE CENTER, spol. s r.o., „v konkurze“ so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO:
31615724 vyhlasujem podľa § 92 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s udeleným záväzným pokynom
príslušného orgánu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:
00682420 číslo 1701/2020/14002 zo 7.12.2020 trináste kolo verejného ponukového konania na predaj časti
podniku úpadcu.
Predmetom ponukového konania pod bodom A/, B/, C/ je predaj nehnuteľností stavieb a pozemkov,
ležia, ktoré boli spísané do všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý súpis všeobecnej podstaty bol
v Obchodnom vestníku č. 13/2010 dňa 21.1.2010 a preradenie súpisových zložiek majetku bolo
v Obchodnom vestníku číslo 230/2010 dňa 1.12.2010 (ďalej len „majetok“ alebo „predmet ponukového
to

ako stoja a
zverejnený
zverejnené
konania“) a

A/ Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obci Lučenec, katastrálnom území Lučenec,
zapísané na LV č. 6664:
POZEMOK parcely registra „C“, parc. č. 425/2, o výmere 470 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 76.346,00 EUR;
POZEMOK parcely registra „C“, parc. č. 425/1 o výmere 780 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 126.136,00 EUR;
STAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA A ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY,
KONGRESOVÉ CENTRUM- stavba bez súp. čísla postavená na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 425/1
o výmere 780 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh stavby: iná budova, popis stavby:
KONGRESOVÉ CENTRUM;
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA- stavba súp. č. 827, postavená na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 425/2
o výmere 470 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; druh stavby: administratívna budova, popis
stavby: ADMINISTRATÍVNA BUDOVA,
veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 1.700.000,00 EUR.
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Lučenec v centrálnej mestskej zóne a plnia funkciu
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kongresového centra a administratívnej budovy. Budovy sú prevádzkovo prepojené a z hľadiska stavebnotechnického ako aj prevádzkového tvoria jeden celok s viacúčelovým polyfunkčným využitím. Stavba je
trojpodlažná s čiastočným podpivničením a plným využitím podkrovia. Budova má historicko-pamiatkový
charakter, podľa dostupných údajov časť budovy pochádza z rokov 1820-1825, v neskoršom období sa postavilo
zadné krídlo, po rozsiahlej rekonštrukcii a obnove objektu v rokoch 1992 až 1994 sa obnovila spoločenskokultúrna a obchodná funkcia. V rámci rekonštrukčných prác sa prakticky obnovili všetky prvky krátkodobej
životnosti stavby a z pôvodnej stavby ostali len základové konštrukcie, zvislé a vodorovné konštrukcie a hlavné
schodište. V súčasnosti objekt má viacúčelové využitie, v objekte je spoločensko-kultúrna, obchodná prevádzka,
priestory pre bankovníctvo, kongresové centrum, reštauračná prevádzka, administratíva, stavba má výlučne
prevádzkový charakter. Objekt je čiastočne využívaný tretími subjektami na základe nájomných zmlúv.
Ide o objekt s jedným podzemným podlažím, tromi nadzemnými podlažiami a jedným podkrovím. V podzemnom
podlaží sa nachádza reštauračné zariadenie a vinotéka. Suterén je prístupný z pasáže. Na prízemí je pasáž v
tvare „L“ z ktorej sú prístupné rôzne obchodné prevádzky. V druhom nadzemnom podlaží sú umiestnené
kancelárske priestory, foyer, vstupný vestibul, hlavná spoločenská a kongresová sála, javisko, drinks bar a
kuchyňa so zázemím. V treťom nadzemnom podlaží sú kancelárske priestory, vestibul, dva balkóny spoločenskej
sály, ovládacia miestnosť techniky, sociálne priestory a vonkajšia terasa nad prístavbou. V podkroví sa
nachádzajú kancelárske priestory spolu so sociálnymi priestormi.
Stavebno-technicky sa jedná o murovanú stavbu z kameňa a pálených tehál, počas rekonštrukcie sa vykonala
sanácia muriva a základov proti vlhkosti. Strop v suteréne je klenbový, na nadzemných podlažiach sú klenbové,
drevené trámové a traverzové stropy. Nad posledným nadzemným podlažím v rámci rekonštrukcie sa vyhotovila
nová nosná konštrukcia, podlahy, podkrovia pomocou oceľových stropníc a väzníkov. Krov je drevený väznicovej
sústavy, strecha je doplnená strešnými oknami a vikiermi. Krytina strechy je z asfaltových šindľov. Fasáda je
obnovená v pôvodnom riešení, ide o bohato zdobenú fasádu rôznymi architektonickými prvkami. V rámci
rekonštrukcie sa zaviedla nová elektroinštalácia, sanitná inštalácia, elektrické podlahové vykurovanie a vetranie
pomocou lokálnych vzduchotechnických jednotiek, obnovila sa spoločenská sála v historickom duchu a divadelná
technika javiska s osvetlením. Vymenili sa všetky povrchové úpravy a nášľapové vrstvy podláh. Rekonštruovali sa
pôvodné výplne otvorov, okná a dvere. Stavba je zapísaná ako kultúrna pamiatka.
B/ Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obci Lučenec, katastrálnom území Lučenec,
zapísané na LV č. 6664:
POZEMOK parcely registra „C“, parc. č. 429/2, o výmere 135 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 22.107,00 EUR;
STAVBA súp. č. 4297, postavená na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 429/2, o výmere 135 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh stavby: budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby: HOTEL II
REDUTA A2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 229.038,00 EUR.
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v centrálnej mestskej zóne vedľa kongresového centra Reduta a plní funkciu
hotela II Reduty A2. Z hľadiska stavebno-technického ako aj prevádzkového stavba tvorí jeden celok. Stavba je
dvojpodlažná a bez podpivničenia a využitím podkrovia. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, zvislé
nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál. Strop je železobetónový, strecha šikmá, krytina škridľová,
klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy omietky hladké, nehnuteľnosť bola
kolaudovaná v roku 1999.
C/ Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obci Lučenec, katastrálnom území Lučenec,
zapísané na LV č. 7342 a č. 9267:
NEBYTOVÝ PRIESTOR- stravovacie zariadenie na 1. poschodí stavby HOTELA REDUTA, súp. č. 4247,
postavený na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 426/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
s podlahovou plochou 97,47 m2 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele
9747/32962 pod B: 2 v celosti, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 82.984,00 EUR;
NEBYTOVÝ PRIESTOR- stravovacie zariadenie na 2. poschodí stavby HOTELA REDUTA, súp. č. 4247,
postavený na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 426/4, s podlahovou plochou 74,76 m2 a podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 7476/32962 pod B: 3 v celosti, veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 63.068,00 EUR;
NEBYTOVÝ PRIESTOR- stravovacie zariadenie na 3. poschodí stavby HOTELA REDUTA, súp. č. 4247,
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postavený na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 426/4, s podlahovou plochou 35,69 m2 a podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 3569/32962 pod B: 4 v celosti veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 28.214,00 EUR;
POZEMOK parcely registra „C“, parc. č. 426/4 o výmere 139 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 20792/32962, súpisová hodnota: 9.061,00 EUR;
Priestory predstavujú stavbu Hotela Reduta súpisné číslo 4247 na pozemku CKN parc.č 426/4, ktorá sa nachádza
v centrálnej mestskej zóne vedľa kongresového centra Reduta a plní funkciu Hotela Reduty. Z hľadiska stavebnotechnickoho ako aj prevádzkového stavba tvorí jeden samostatný celok. Budova je rozdelená na bytové
a nebytové priestory. Stavba je dvojpodlažná bez podpivničenia s využitím podkrovia v dvoch úrovniach. Základy
stavby sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál. Strop je
železobetónový, strecha šikmá, krytina škridľová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie
úpravy omietky hladké, cementové. Vnútorné omietky hladké vápenné. V sociálnom zariadení sú obklady stien na
výšku 200 cm. Dlažby sú keramické, podlaha v izbách je kobercová. Dlažba na pavlači a na schodisku je
keramická mrazuvzdorná. Konštrukcia schodiska je oceľová. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádza
schodisko, pavlač, 4x predsieň, 4xizba, 4x kúpelňa a WC. V prvej úrovni podkrovia sa nachádza schodisko,
zádverie, 2x izba, 2x kúpelňa a WC. V druhej úrovni podkrovia sa nachádza kancelária a galéria. Stavba bola
skolaudovaná v roku 1998.
D/ Predmetom ponukového konania sú aj práva a iné majetkové hodnoty a to práva a povinnosti
z nájomných zmlúv a pohľadávky z nich, ktoré nebudú do dňa predaja majetku uhradené, pričom zoznam
pohľadávok tvorí prílohu č. 2 Podmienok postupu pri predkladaní ponúk.
Predmetom speňaženia nie sú hnuteľné veci nachádzajúce sa v nehnuteľnostiach, ktoré sú špecifikované v
bodoch A/, B/, C/ tejto ponuky.
Ohliadku Predmetu ponukového konania je možné uskutočniť individuálne počas pracovných dní po dohode s
Vyhlasovateľom na tel.č. 0475422698 alebo emailom advokat@hnusta.org, inak v termíne 6. apríla 2021 o 13,00
hod vo dvorane stavby Kongresového centra a administratívnej budovy sup.č. 827 na adrese Vajanského č. 2,
Lučenec. Každý záujemca má možnosť sa po dohode s Vyhlasovateľom dôkladne osobne oboznámiť s
Predmetom ponukového konania vrátane podmienok existujúcich nájomných zmlúv.
Záväzná ponuka do ponukového konania musí byť doručená alebo predložená osobne v zapečatenom obale s
výrazným označením „KONKURZ TRADE CENTER – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk do 12,00 hod. na doručovacej adrese Vyhlasovateľa: JUDr. Ján Čipka, Ul. Partizánska 197,
981 01 Hnúšťa, tak, aby jej doručenie, resp. prevzatie bolo zaevidované v lehote na predkladanie záväzných
ponúk, ktorá je 15 pracovných dní, pričom začne plynúť prvým kalendárnym dňom po zverejnení súťažných
podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku; ustanovenie § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005
Z.z. sa nepoužije, inak sa na ponuku neprihliada.
Ponuka Záujemcu musí obsahovať:
1/ identifikačné údaje Záujemcu – fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné
číslo, bankové spojenie a číslo účtu pre prípad vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu cenu;
identifikačné údaje Záujemcu – právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, krstné meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu pre prípad vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu
cenu;
2/ aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu ak je záujemca osobou zapísanou v
živnostenskom registri alebo obchodnom registri nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené
doklady musia byť originály alebo overené fotokópie
3/ telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu;
4/ presné označenie predmetu predaja ponúkaného vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť zhodné
s označením uvedeným v súťažných podmienkach verejného ponukového konania;
5/ uvedenie záväznej kúpnej ceny v eurách vrátane DPH;
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6/ doklad o zložení zálohy na celú kúpnu cenu vo výške 50.000,- € na účet Vyhlasovateľa vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s. Bratislava IBAN: SK35 0900 0000 0003 8279 3674, záloha musí byť v celej výške pripísaná na
účet Vyhlasovateľa najneskôr do dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku
neprihliada;
7/ písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto verejného ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad,
8/ 2x záväzný návrh Dohody o zmluvnej pokute, v ktorom je vyjadrený súhlas Záujemcu s tým, že zložená
zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty úpadcu ako zmluvná pokuta, ak záujemca nebude schopný
alebo ochotný v prípade, ak sa stane víťazom ponukového konania, uzavrieť kúpnu zmluvu, vzor Dohody o
zmluvnej pokute, ktorý tvorí prílohu Podmienok postupu pri predkladaní záväzných návrhov
môže byť doplnený len na miestach k tomu určených;
9/ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v rozsahu uvedenom v záväznej ponuke za účelom evidencie doručených ponúk v
informačnom systéme správcu na dobu nevyhnutnú pre archiváciu konkurzného spisu;
10/ v prípade splnomocniteľa – zahraničnej osoby musia byť splnomocnenie aj ďalšie predkladané doklady v
cudzom jazyku súdno-znalecky preložené do slovenského jazyka, s výnimkou dokladov vyhotovených v českom
jazyku;
11/ vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom alebo vlastnoručný
podpis štatutárneho orgánu záujemcu alebo inej oprávnenej osoby záujemcu a odtlačok pečiatky právnickej
osoby; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva je nevyhnutné doložiť
plnomocenstva s úradne osvedčenými podpismi splnomocniteľa a splnomocnenca.
Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom zverejnenia oznámenia Správcu o vyhlásení tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
Písomnosti týkajúce sa ponukového konania sa doručujú osobne, kuriérom alebo poštou na adresu kancelárie
správcu ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa.
Osobne predkladá Záujemca Vyhlasovateľovi písomnosti v určených priestoroch v sídle správcu JUDr. Jána
Čipku, ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa v úradných hodinách kancelárie v čase od 8,30 hod do 11,30 hod a od
13,00 hod do 16,00 hod alebo v inom vopred dojednanom čase.
Podmienky, ako aj obsah, vznik, zánik a zmena všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s
ponukovým konaním sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä však príslušnými
ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 276 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ustanovenia § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka.
Podrobné podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom emailu: advokat@hnusta.org alebo v kancelárii správcu na ul. Partizánska 197, Hnúšťa počas úradných hodín
kancelárie po predchádzajúcej dohode e-mailom alebo na tel. č. 0475422698. Podmienky ponukového konania
správca vydá za poplatok 96,- € vrátane DPH a to v listinnej alebo elektronickej podobe.

Hnúšťa, 26. marca 2021

JUDr. Ján Čipka, správca
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K015266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Maliniaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliač -, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1981
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/529/2020 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/529/2020
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.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Daniela Maliniaková, nar. 06.12.1981, bytom Sliač, 962 31 Sliač, týmto v
zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Daniela Maliniaková, nar. 06.12.1981, bytom Sliač, 962
31 Sliač, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K015267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Náther Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 28/34 34, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/41/2020 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/41/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka: Michal Náther, nar.: 08. 10. 1982, trvale bytom Kolkáreň 28/34, 976
81 Podbrezová, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
1. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Prinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35807598, vo
výške 2 496,07 EUR,
2. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Prinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35807598, vo
výške 2 425,79 EUR.
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K015268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhonok 488 / 1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/17/2021 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/17/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Štefan
Oláh, nar. 21.02.1975, trvale bytom 488/1 Záhonok, 960 01 Zvolen - Môťová, 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 zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K015269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 13/2900, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/563/2020 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/563/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, S1500, správca dlžníka :
Ingrid Kováčová, nar. 11.04.1978, trvale bytom Rúbanisko III 13/2900, 984 03 Lučenec, týmto 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 zmien a doplnkov (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Ingrid
Kováčová, nar. 11.04.1978, trvale bytom Rúbanisko III 13/2900, 984 03 Lučenec, k o n č í.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K015270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olsóczki Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožďany 283, 980 11 Ožďany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1993
Obchodné meno správcu:
insolva group, k.s.
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/32/2021 S2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/32/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

insolva group, k.s., správca dlžníka Patrik Olsóczki

K015271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pálová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožďany 216, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/328/2020 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/328/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka: Božena Pálová, nar.: 26.11.1973, Ožďany 216, 979 01 Rimavská
Sobota, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásili pohľadávky nasledovný veritelia:
1. KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové, 500
03, Česká republika, vo výške 671,48 EUR

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
Budovateľská 12
962 23 Očová

K015272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 683/21, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/423/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/423/2019
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Kotlár, nar. 03.11.1964, trvale
bytom Banícka 683/21, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Kotlár, s
miestom podnikania: Banícka 687/21, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 41 285 085 (ďalej v texte aj ako „dlžník“)
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 5OdK/423/2019, pričom
konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/423/2019 zo dňa 29.04.2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 86/2019 dňa 06.05.2019,

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

3. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 129/2019 zo dňa 08.07.2019, pod č.
K058192) a to ako „stojí a leží“

Pozemky

Číslo

Druh
pozemku

Výmera
Katastrálne Číslo Listu Číslo
Parcela
Štát, okres, obec
v m²
územie
vlastníctva parcely registra

1

zastavaná
plocha
a 666
nádvorie

2

záhrada

748

Slovenská
republika,
Turčianske
Horná Štubňa 119
Teplice,
Horná
Štubňa
Slovenská
republika,
Turčianske
Horná Štubňa 119
Teplice,
Horná
Štubňa

Hodnota
Spoluvlastnícky zapisovaného majetku
podiel
určená
vlastným
odhadom správcu

1427

CKN

1/20

61,61 €

1428

CKN

1/20

69,19 €

STAVBY
Číslo Popis
stavby

1

rodinný
dom

Štát, okres, obec,

Katastrálne
územie

Číslo
listu Súpisné
vlastníctva
číslo

Slovenská
republika,
Turčianske
Teplice, Horná Štubňa 119
Horná Štubňa

175

Číslo
parcely

Spoluvlastnícky
podiel

Hodnota
zapisovaného
majetku určená odhadom
správcu

1427

1/20

1.000,- €

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).
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Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“). Za deň zverejnenia sa za
použitia ust. § 199 ods. 9 posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje deň nasledujúci po zverejnení tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 5OdK/423/2019“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

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

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu,
a súčasne
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 54232019 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca zverejní v Obchodnom vestníku skončenie a oznámi výsledok
ponukového kola. V prípade ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r
ZoKR neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených
v ust. § 167r ZoKR, správca vyzve úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania, na uzatvorenie
kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia skončenia a oznámenia výsledku ponukového
konania v Obchodnom vestníku, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase
uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu
speňažovania v katastri nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na
ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Pri speňažení súboru majetku správca nie je
viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však
predkupné právo ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene 26.03.2021

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K015273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejkin Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vajanského 2983 / 27, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/672/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/672/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Matej Matejkin, nar. 07.04.1981, trvale
bytom Ulica Vajanského 2983/27, 984 01 Lučenec (ďalej v texte aj ako „dlžník“) konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 2OdK/672/2019, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/672/2019 zo dňa 04.07.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 133/2019 dňa 12.07.2019,

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve 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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3. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 174/2019 zo dňa 10.09.2019, pod č.
K079953) a to ako „stojí a leží“

Pozemky

Deň
Spoluvlas
Druh
Výmera v Štát, okres, Katastrálne Číslo Listu Číslo
zapísania
tnícky
pozemku m²
obec
územie
vlastníctva parcely
majetku
podiel
do súpisu
Slovenská
republika,
Modrý
Veľký Krtíš,
Kameň
Modrý
Kameň
Slovenská
republika,
Modrý
Veľký Krtíš,
Kameň
Modrý
Kameň
Slovenská
republika,
Modrý
Veľký Krtíš,
Kameň
Modrý
Kameň

zastavaná
plocha a 435
nádvorie

záhrada

165

záhrada

611

Hodnota
zapisovaného
Dôvod
majetku
zapísania
určená
majetku do
vlastným
súpisu
odhadom
správcu

198

Parcela
CKN
1/8
830

LV č. 198,
04.09.2019 k.ú.
Modrý
Kameň

163,13 €

198

Parcela
CKN
1/8
831

LV č. 198,
04.09.2019 k.ú.
Modrý
Kameň

61,88 €

204

Parcela
CKN
1/8
829

LV č. 204,
04.09.2019 k.ú.
Modrý
Kameň

229,13 €

STAVBY
Popis
stavby

rod.dom

Štát,
okres,
obec,

Katastrálne Číslo listu Súpisné
územie
vlastníctva číslo

Slovenská
republika,
Veľký
Modrý
Krtíš,
Kameň
Modrý
Kameň

198

674

Číslo Spoluvlas Deň
parcely tnícky
zapísania
podiel
majetku
do súpisu

830

1/8

Dôvod
zapísania
majetku
do
súpisu

Hodnota
zapisovaného
majetku
určená
odhadom správcu

LV č. 198,
04.09.2019 k.ú. Modrý 4000,- €
Kameň

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“). Za deň zverejnenia sa za
použitia ust. § 199 ods. 9 posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje deň nasledujúci po zverejnení tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.

Spôsob uplatnenia ponuky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 2OdK/672/2019“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

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

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu,
a súčasne
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 26722019 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca zverejní v Obchodnom vestníku skončenie a oznámi výsledok
ponukového kola. V prípade ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r
ZoKR neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených
v ust. § 167r ZoKR, správca vyzve úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania, na uzatvorenie
kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia skončenia a oznámenia výsledku ponukového
konania v Obchodnom vestníku, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na
úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase
uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu
speňažovania v katastri nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na
ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Pri speňažení súboru majetku správca nie je
viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predkupné právo ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene 26.03.2021

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K015274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novotná Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská Dúbrava 168, 966 11 Hronská Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/271/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/271/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Silvia Novotná, nar. 11.08.1973, bytom
Hronská Dúbrava, 966 11 Hronská Dúbrava. (ďalej v texte aj ako „dlžník“) konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 5OdK/271/2020, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/271/2020 zo dňa 13.05.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 95/2020 dňa 20.05.2020,

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

2. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 154/2020 zo dňa 11.08.2020, pod č.
K061520) v znení Opravy Súpisu všeobecnej podstaty – oprava položky č. 17 – nový odhad hodnoty
zapisovaného majetku, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 57/2021 zo dňa 24.03.2021, pod. č. K014237
a to ako „stojí a leží“

Deň
Dôvod
Hodnota
Druh
Výmera Štát, okres, Katastrálne Číslo Listu Číslo
Spoluvlastnícky zapísania
zapísania zapisovaného
pozemku v m²
obec
územie
vlastníctva parcely podiel
majetku do majetku do majetku
určená
súpisu
súpisu
odhadom správcu
Slovenská
republika,
Parcela
LV č. 360,
Orná pôda 5797
Spišská Nová Hrabušice
360
E
1/16
30.06.2020 k.ú.
90,59 €
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Trvalý
trávny
porast

4909

Orná pôda 16378

Orná pôda 5235

Orná pôda 2939

Orná pôda 1251

Orná pôda 2525

Orná pôda 3792

Orná pôda 3439

Orná pôda 2583

Orná pôda 707

Orná pôda 2964

Orná pôda 3123

Orná pôda 2906

Orná pôda 2726

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
1251/23

Deň vydania: 31.03.2021
Hrabušice

90,59 €

446

Parcela
1/64
E 446/1

30.06.2020

LV č. 446,
k.ú.
11,51 €
Hrabušice

447

Parcela
E
479/19

3/256

30.06.2020

LV č. 447,
k.ú.
47,98 €
Hrabušice

448

Parcela
E
1793/3

1/32

30.06.2020

LV č. 448,
k.ú.
40,90 €
Hrabušice

450

Parcela
E
1283/1

1/16

30.06.2020

LV č. 450,
k.ú.
45,92 €
Hrabušice

938

Parcela
E 550

2/32

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
19,55 €
Hrabušice

938

Parcela
2/32
E 706/2

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
39,45 €
Hrabušice

938

Parcela
2/32
E 855/1

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
59,25 €
Hrabušice

938

Parcela
2/32
E 992/2

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
53,73 €
Hrabušice

938

Parcela
E
1131/2

2/32

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
40,36 €
Hrabušice

938

Parcela
E
1241/2

2/32

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
11,05 €
Hrabušice

938

Parcela
2/32
E 1327

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
46,31 €
Hrabušice

938

Parcela
E
1366/1

2/32

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
48,80 €
Hrabušice

938

Parcela
2/32
E 1700

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
45,41 €
Hrabušice

938

Parcela
2/32
E 1701

30.06.2020

LV č. 938,
k.ú.
42,59 €
Hrabušice

Parcela

LV č. 938,
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Trvalý
trávny
porast

194

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
938

Parcela
2/32
E 90435

30.06.2020

1624

Parcela
C 630

30.06.2020

1/16

Deň vydania: 31.03.2021
k.ú.
Hrabušice

3,56 €

LV č. 1624,
k.ú.
242,50 €
Hrabušice

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“). Za deň zverejnenia sa za
použitia ust. § 199 ods. 9 posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje deň nasledujúci po zverejnení tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 5OdK/271/2020“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

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

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu,
a súčasne
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 52712020 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca zverejní v Obchodnom vestníku skončenie a oznámi výsledok
ponukového kola. V prípade ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r
ZoKR neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených
v ust. § 167r ZoKR, správca vyzve úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania, na uzatvorenie
kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia skončenia a oznámenia výsledku ponukového
konania v Obchodnom vestníku, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na
úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase
uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu
speňažovania v katastri nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na
ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Pri speňažení súboru majetku správca nie je
viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však
predkupné právo ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene 26.03.2021

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K015275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Ďuricová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 308, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/217/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/217/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/217/2020 zo dňa 01.04.2020, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 69/2020 zo dňa 08.04.2020 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka – Marcela Ďuricová,
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

231

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

nar. 11.08.1981, bytom Krivec 308, 962 05 Hriňová, podnikajúca pod obchodným menom Marcela Ďuricová,
s miestom podnikania Krivec 308, 962 05 Hriňová, IČO: 44167695 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka Marcela Ďuricová, bol ustanovený za správcu dlžníka JUDr. Mário Keleti so sídlom kancelárie: Hlavná 36,
981 01 Hnúšťa. Účinky ustanovenia správcu nastali 09.04.2020.
JUDr. Mário Keleti, so sídlom Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S 1241, ako správca dňa 22.02.2021
v obchodnom vestníku č. 35/2021 zverejnil návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. V súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonom v znení neskorších predpisov preto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Marcela Ďuricová, nar. 11.08.1981, bytom Krivec 308, 962 05 Hriňová, podnikajúca pod obchodným menom
Marcela Ďuricová, s miestom podnikania Krivec 308, 962 05 Hriňová, IČO: 44167695 sa končí po splnení rozvrhu
výťažku.
JUDr. Mário Keleti, správca

K015276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rézmüvesová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 51, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1958
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/439/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/439/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01
Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 ZKR, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli doručené do kancelárie správcu prihlášky pohľadávok veriteľov:
·
·

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
v celkovej hodnote 6,50 EUR;
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 51 865 467 v celkovej hodnote
612,09 EUR.

Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K015277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: West restaurant, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. P. Voljanského 1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 244 970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2020/S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu
na zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. , IBAN: SK97 1111 0000 0066 1903 7031.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo
agentúrou Európskej únie.
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
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 nižšie
uvedenej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania v nižšie uvedenej výške. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
nepreukáže,
súd
konanie
zastaví.
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 podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného
predpisu.

K015278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: West restaurant, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. P. Voljanského 1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 244 970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2020/S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu West
restaurant, s.r.o. E:PVoljanského 1 ,960 01 Zvolen, IČO: 36244970 („ďalej len úpadca“) oznamujem, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesením K 9/2020-88 zo dňa 23.12.2020, zverejnené v obchodnom vestníku 01.01.2021 bol na majetok
úpadcu vyhlásený konkurz, za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. ( §23 ods.1 ZKR)
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
ZKR)

(§28 ods.1

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)
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy.
(§28
ods.
3
ZKR)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie
právo
neprihliada.
(§28
ods.4
ZKR)
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§28 ods.5
ZKR)
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie
práva
na
súde.
(§28
ods.6
ZKR)
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne
uspokojená
z
majetku,
ktorým
je
zabezpečená.
(§28
ods.7
ZKR)
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§28 ods.8 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
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V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky
určí
správca
s
odbornou
starostlivosťou.
(§
29
ods.
5
ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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)
Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej
justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

stránke

www.justice.gov.sk.

resp.

https://e-

In accordance with Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated May 20,
2015 as the administrator of the debtor West restaurant, s.r.o. E:PVoljanského 1 ,960 01 Zvolen, IČO: 36244970
(hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that on the debtor's assets were by order of the District
Court of Banská Bystrica, no 2K/9/2020 dated 23.12.2020, published in the Commercial Bulletin no. OV č. 251/20
dated 13.12.2020 bankruptcy declared and JUDr. Andrea Balážiková, PHd., Horna 65 / A, 974 01 Banska
Bystrica was appointed as bankruptcy administrator.
This call applies to creditors who have their permanent residence or registered office in Member States of the
European Union other than the Slovak Republic in accordance with Art. 54. 2015/848 dated 20.05.2015.
By the declaration of bankruptcy bankruptcy begins. The bankruptcy is considered to be declared by the
publication of the bankruptcy resolution in the Commercial Bulletin. By bankruptcy, the debtor becomes bankrupt.
(§23
(1)
ZKR)
A claim that is not a claim against the merits is filed by bankruptcy application. (§28 (1) ZKR)
The application must be submitted in one copy to the bankruptcy administrator, which must be delivered to the
bankruptcy administrator within the basic registration period within 45 days of the declaration of bankruptcy; in one
copy, the creditor also delivers the application to the court. By delivering the application to the administrator's
electronic mailbox, the application is also considered to have been delivered to the court. (§28 (2) ZKR)
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If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor cannot
exercise the right to vote and other rights attached to the claim being filed. This is without prejudice to the right to
fair satisfaction of the creditor; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of
general nature, the intention of which was compiled in the Commercial Bulletin after the application was submitted
to the administrator. The administrator shall publish the entry of such a claim in the list of claims in the
Commercial
Bulletin,
stating
the
creditor
and
the
amount
entered.
(§28
(3)
ZKR)
If the claim is a secured claim, the security right must also be properly and timely exercised in the application
submitted to the bankruptcy administrator, within a basic registration period of 45 days from the date of
bankruptcy,
otherwise
the
security
right
is
not
taken
into
account.
(§28
(4)
ZKR)
The application may also claim a future claim or a claim that is subject to the fulfillment of a condition (hereinafter
referred to as a "contingent claim"); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the rights attached
to the contingent claim after it has proved to the bankruptcy administrator that the contingent claim has arisen.
(§28
(5)
ZKR)
Delivery of the application to the bankruptcy administrator has the same legal effects as the application of the right
to a court for the expiry of the limitation period and the extinction of the right. (§28 (6) ZKR)
In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a person other than the bankrupt is also claiming
his claim by bankruptcy if it is secured by a security right relating to the bankrupt's assets. Such a creditor can
only be satisfied by the proceeds obtained by the liquidation of the assets securing his claim, and can exercise
voting rights at the creditors' meeting only to the extent that his claim is likely to be satisfied from the assets which
he
is
secured
with.
(§28
(7)
ZKR)
If such a creditor fails to register his secured claim within the basic application period, his security right is not
taken into account in the bankruptcy proceedings, but has the right to surrender what the material concerned has
enriched, as a claim against the estate, which shall, however, be settled only after the satisfaction of all other
claims against that estate. (§28 (8) ZKR)
The application must be submitted on the prescribed form and must contain the essentials, otherwise the
application will not be taken into account. The basic particulars of the application are: a) the name, surname and
residence or the name and registered office, ident. No. b) the name, surname and residence of the bankrupt or
the name and registered office of the bankrupt, c) legal reason for the receivable, d) order of satisfaction of the
receivable (f) signature. (§ 29 (1) ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and
legal reason for the creation of the security right. (§ 29 (2) ZKR)
The application for a contingent claim must also state the fact on the basis of which the claim is to be incurred or
the condition on which the claim originates. (§ 29 (3) ZKR)
The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories in the application form, while the
accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its origin. (§ 29 (4) ZKR)
The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by
the bankruptcy administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of
the bankruptcy by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a
currency whose reference exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the
National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the bankruptcy administrator with
professional care. (§ 29 (5) ZKR)
The application shall be accompanied by documents proving the facts stated therein. The creditor, who is an
accounting entity, shall state in the application a statement as to whether he accounts the claim in the accounting,
to what extent, or the reasons why he does not account the claim in the accounting. (§ 29 (6) ZKR)
A creditor who does not have a residence or registered office or organizational unit of the company in the territory
of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for the delivery with residence or registered office in
the territory of the Slovak Republic and notify the bankruptcy administrator in writing of the appointment, otherwise
documents will be delivered only by publication in the Commercial Bulletin. (§ 29 (8) ZKR)
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Anyone who might otherwise request the exclusion of a thing from the inventory list with a reservation of title may
exercise his rights in bankruptcy by filing an application in the same way as he would exercise a security right.
Such a creditor entrusts the application to the administrator for the inventory and monetization of the thing subject
to ownership. The provisions governing the position of a secured creditor shall apply mutatis mutandis to the
position of such a creditor. (§ 29 (9) ZKR)
Paragraph 9 shall also apply to the exercise of rights by a creditor who has leased the thing to the debtor for an
agreed fixed-term rent for the purpose of transferring the leased thing to the ownership of the debtor. (§ 29 (10)
ZKR)
The administrator shall, without undue delay after the expiry of the basic application period, submit to the court,
together with his opinion, a list of submissions in which he considers that they are not considered as applications,
and the court shall determine without undue delay by resolution. The court shall deliver the order to the
administrator,
who
shall
notify
the
persons
concerned
thereof.
(§
30
(1)
ZKR)
A filing where a claim has been submitted in a bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2) ZKR)
The
application
form
can
be
found
on
the
justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

JUDr.
Andrea
Správca/ bankruptcy administrator

website

www.justice.gov.sk

or

https://e-

Balážiková,

PhD.

K015279
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 18.03.2021 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

Ulica

Číslo Obec

PSČ

IČO Štát

Prihlásená suma – Celková
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Číslo Obec

FUZHOU NICECIN TRADING CO., Thaihot Plaza, Dong
7
LTD.
Er H

PSČ

Deň vydania: 31.03.2021

IČO Štát

Fuzhou 350 000 -

Čínska
republika

suma
ľudová

35 814,06 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K015280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biomasa MK, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 33, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 859 822
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2020 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu Biomasa
MK, s. r. o. „v konkurze“, so sídlom Jarmočná 33, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 35 859 822, 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 boli dňa 16.03.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Ulica
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova
Tomášikova

Číslo
48
48
48
48

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ
832 37
832 37
832 37
832 37

IČO
00 151 653
00 151 653
00 151 653
00 151 653

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
16 885,63 EUR
18 120,92 EUR
74 516,27 EUR
91 337,17 EUR

JUDr. Juraj Rybár, správca

K015281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Pustaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 542/11, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1959
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/202/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/202/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka podľa ust. § 167l ods. 3 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR bola pod poradovým číslom 4/1 zapísaná pohľadávka
veriteľa, EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803,
uplatnená Prihláškou pohľadávky č. 1 zo dňa 25.03.2021 v celkovej výške 756,17 EUR doručenou Správcovi po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
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K015282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynárik Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banský Studenec 3, 969 01 Banský Studenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/458/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/458/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
1. Pozemok – parc. registra E č. 471 o výmere 10920m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 132 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 23/560,
súpisová hodnota 448,50 eur

2. Súbor nehnuteľností:
· Pozemok – parc. registra C č. 88 o výmere 2926m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 820 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 5/288, súpisová
hodnota 50,80 eur
· Pozemok – parc. registra E č. 463 o výmere 243m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 820 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 5/288, súpisová
hodnota 4,22 eur

3. Súbor nehnuteľností:
· Pozemok – parc. registra E č. 999 o výmere 5854m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 1149 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 5/288, súpisová
hodnota 30,49 eur
· Pozemok – parc. registra E č. 1000 o výmere 2420m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 1149 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 5/288, súpisová
hodnota 12,60 eur

4. Pozemok – parc. registra E č. 470 o výmere 2838m2, orná pôda, evidované na LV č. 1150 pre kat.úz.
Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 69/2520, súpisová
hodnota 77,71 eur

5. Súbor nehnuteľností:
· Pozemok – parc. registra C č. 1106/1 o výmere 2216m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 425 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 1/4, súpisová
hodnota 166,20 eur
· Pozemok – parc. registra C č. 1107 o výmere 567m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 425 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 1/4, súpisová
hodnota 141,75 eur
· Pozemok – parc. registra E č. 472/1 o výmere 23m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 425 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 1/4, súpisová
hodnota 1,73 eur
· Pozemok – parc. registra E č. 472/2 o výmere 54m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 425 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 1/4, súpisová
hodnota 13,50 eur
· Pozemok – parc. registra E č. 473/1 o výmere 229m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 425 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 1/4, súpisová
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hodnota 17,18 eur
Pozemok – parc. registra E č. 473/2 o výmere 496m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 425 pre
kat.úz. Banský Studenec, obec Banský Studenec, okres Banská Štiavnica, spoluvl.podiel: 1/4, súpisová
hodnota 124,00 eur

K015283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Dováľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čelovce 39, 991 41 Čelovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/6/2021 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/6/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ján Kováč, nar. 28.05.1964, trvale bytom 39 Čelovce, 991 41 Čelovce, č. k. 5OdK/6/2021
týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 27.03.2021 nebol
zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne
majetkové položky.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková,
správca konkurznej podstaty

K015284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimon Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/101/2020 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/101/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Šimon Baláž, nar. 21.10.1979, bytom Senická 626/4, 031 04 Liptovský
Mikuláš - Podbreziny, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
týmto oznamuje, že sa konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Martine dňa 20.03.2021, Ing. Jana Kovačková, správca

K015285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučatín 52, 976 61 Lučatín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
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Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/220/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/220/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 834/1, 963 01 Krupina, správca konkurznej podstaty
úpadcu Igor Blaško, nar. 12.12.1971 bytom Lučatín 169, 976 61 Lučatín, v zmysle ustanovenia § 167 j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1519 kat. územie Podlavice, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica.
Nehnuteľnosti – byt

P.č.
1.

Druh
Byt

Číslo
Vchod č. 13,
1. poschodie,
2. byt č. 1

Spoluvlastnícky podiel
1/252

Súpisová hodnota

Hodnota v €
1.000

1.000

Ing. Eva Chromčíková, správca

K015286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Naďo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1976
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/558/2020 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/558/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

DD Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Trhová 992/1, 960 01 Zvolen,
konkurzný správca dlžníka Rastislav Naďo, nar. 14.08.1976, bytom Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad
Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Rastislav Naďo, s miestom podnikania Š.
Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43 061 311, týmto oznamuje, že po základnej prihlasovacej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 22.03.2021 doručená do kancelárie správcu dlžníka prihláška
pohľadávky veriteľa Intrum Slovakia, s.r.o., so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154, s por. č.
3 v celkovej výške 252,71 Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.
DD Recovery, k.s., správca dlžníka
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K015287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chamillová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toporcerova 1311/11, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/4/2021 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/4/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 3OdK/4/2021 zo dňa 28.01.2021 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Irena Chamillová, nar. 27.02.1942, Toporcerova 1311/11, 060 01 Kežmarok, v minulosti podnikajúci
pod obchodným menom Irena Chamillová - HOSTINEC POD BRÁNOU, IČO: 11944838, s miestom
podnikania Nešporova 2544, 058 01 Poprad, 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

K015288
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 4OdK/65/2020 zo dňa 17.04.2020 v právnej veci navrhovateľa– dlžníka
Monika Červeňáková, nar. 03.05.1984, trvale bytom 065 12 Jakubany 515, Slovenská republika, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi
uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 78/2020, K033582, dňa 23.04.2020, pričom
v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 24.04.2020.
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, značka
správcu S 1423, týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že:
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ZKR). Na základe uvedených skutočností
správca oznamuje, že v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov konkurz vyhlásený na Monika Červeňáková, nar. 03.05.1984, trvale bytom 065 12
Jakubany 515, Slovenská republika, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
(§167t ZKR).
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
4OdK/65/2020 zo dňa 17.04.2020, na majetok dlžníka: Monika Červeňáková, nar. 03.05.1984, trvale bytom 065
12 Jakubany 515, Slovenská republika, zrušuje. (§167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Poučenie: V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Poprade, dňa 15.03.2021

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K015289
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Okresný súd Prešov uznesením spisová značka: 5OdK/377/2020 zo dňa 26.10.2020 v právnej veci navrhovateľa–
dlžníka: Martin Puľo, nar. 25.10.1976, trvale bytom Kukorelliho 421/62, 094 31 Hanušovce nad Topľou,
Slovenská republika zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň
mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 210/2020, K078562, dňa 30.10.2020, pričom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 31.10.2020.
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, značka
správcu S 1423, týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že:
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ZKR). Na základe uvedených skutočností
správca oznamuje, že v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov konkurz vyhlásený na Martin Puľo, nar. 25.10.1976, trvale bytom Kukorelliho
421/62, 094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
(§167t ZKR).
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
5OdK/377/2020 zo dňa 26.10.2020, na majetok dlžníka: Martin Puľo, nar. 25.10.1976, trvale bytom Kukorelliho
421/62, 094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika, zrušuje. (§167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Poučenie: V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Poprade, dňa 15.03.2021

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K015290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIOVEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 498 904
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2018 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správca úpadcu BIOVEX, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov, IČO: 36 498 904 (ďalej len „Úpadca“) dňa 26.03.2021 vyhotovil doplnenie
súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu o nasledovné súpisové položky
majetku:

Súpisová položka majetku por. č. 6:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: FEBA PROJEKT, s.r.o., so sídlom Dobšinského ulica 4223/1, 085 01 Bardejov, IČO: 44 655 975.
Právny dôvod vzniku: Nedoplatok v celkovej výške 227,96 Eur z neuhradenej faktúry č. FV2017029 (údržba vonk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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priestorov) vystavenej dňa 23.01.2017 a splatnej dňa 06.02.2017, v sume 279,09 Eur a z neuhradenej faktúry č.
FV2017176 (voda) vystavenej dňa 07.12.2017 a splatnej dňa 21.12.2017, v sume 24,- Eur.
Dátum úhrady dňa 03.02.2021 vo výške 227,96 Eur.
Súpisová hodnota (aj mena): 227,96 Eur.

Súpisová položka majetku por. č. 7:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: DANEA EAST, so sídlom Partizánska 44, 085 01 Bardejov, IČO: 46 939 911.
Právny dôvod vzniku: Nedoplatok v zmysle neuhradenej faktúry č. FVK201804 vystavenej dňa 09.04.2018
a splatnej dňa 23.05.2018, v sume 25,94 Eur.
Dátum úhrady dňa 09.02.2021 vo výške 25,94 Eur.
Súpisová hodnota (aj mena): 25,94 Eur.

Dôvod zápisu súpisovej položky majetku pod por. č. 6 a por. č. 7:
Ustanovenie § 67 ods. 1 písm. a) zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – majetok, ktorý patril Úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K015291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haverčáková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2660/10, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/154/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/154/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
12 371,83 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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22.03.2021

JUDr. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K015292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Polhoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 434, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/257/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/257/2020
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 Miroslava Polhoša, 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

K015293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Fedák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 110, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/284/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/284/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty Peter Fedák, nar. 16.01.1951, bytom 090 22
Bukovce 110, týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Veriteľ:
Prihlásená suma:

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35724803
3.550,87 €

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andráš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Flachgasse 47/40, 011 50 Viedeň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/304/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/304/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
HNUTEĽNÉ VECI:
Súp. zl. Opis
č.
kusov
16.

veci/Počet Rok
výroby

Krbopec na
alebo brikety

drevo

2007

Prešov, dňa 26.03.2021

Stav

Vlastníctvo Miesto

Zodpovedá
opotrebeniu

bežnému 1/1

Koliba, areál Penziónu Kamzík,
Tatranská 205, Stará Lesná

Súp.hodnota
v Eur
800

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K015295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kočan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daletice 32, 082 63 Daletice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/305/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/305/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovi bola dňa 24.03.2021 doručená prihláška pohľadávok po základnej lehote, veriteľa :
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. , IČO: 24785199, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králove, ČR, ktorý si prihlásil pohľadávku vo výške 6544,22 € a ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok

Vo Vranove n.T., dňa 26.03.2021
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majdan 90, 082 57 Olejníkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/275/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/275/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovi bola dňa 25.03.2021 doručená prihláška pohľadávok po základnej lehote, veriteľa :
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. , IČO: 24785199, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králove, ČR , ktorý si prihlásil pohľadávku vo výške 9483,30 € a ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok

Vo Vranove n.T., dňa 26.03.2021
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K015297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andráš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Flachgasse 47/40, 011 50 Viedeň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/304/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/304/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto oznamujem, že mi dňa 25.03.2021 bola droučená prihláška nezabezepčenej pohľadávky veriteľa: KRUK
Česká a Slovenská republika, s.r.o, IČO: 24785199, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
Česká republika v celkovej výške 4.975,13 Eur.
Táto pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 21.
Prešov, dňa 26.03.2021

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K015298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286 / 35, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/37/2021 S1423
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
5OdK/37/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov spisová zn.: 5OdK/37/2021 zo dňa 12.02.2021, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR v čiastke č. 33/2021, K008283, dňa 18.02.2021, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR
nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 19.02.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jana Daňová,
nar. 05.12.1976, trvale bytom Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou zastúpený Centrom
právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika a do funkcie
správcu ustanovil JUDr. Lenku Jamnickú, D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, značka
správcu: S1423.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov správca
dlžníka, Jana Daňová, nar. 05.12.1976, trvale bytom Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská
republika, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v správcu, kancelárii JUDr. Lenka Jamnická, D. Tatarku
258/3, 058 01 Poprad, Slovenská republika, a to v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00.
Termín nahliadnutia do správcovského spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese lenka@jamnicky.eu,
prípadne na adrese kancelárie správcu.

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K015299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286 / 35, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/37/2021 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/37/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky/Call to lodge a claim

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka (ďalej len "Dlžník dlžníka
Jana Daňová, nar. 05.12.1976, trvale bytom Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská
republika, Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov, č. k. 5OdK/37/2021 zo dňa 12.02.2021,
zverejneným dňa 18.02.2021, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May, 2000 as the bankruptcy
trustee of the Debtor (hereinafter as „Debtor“) Jana Daňová, date of birth 5th December, 1976, address
Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovak republic, I am obliged to inform you that with their
solution of the District court Prešov, No. 5OdK/37/2021published on 12th February,2021 bankruptcy procedure
was on the Debtor.
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Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 19.02.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District court Prešov became valid on 19th February, 2021. The bankruptcy’s procedure was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov,
Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 5OdK/37/2021 v jednom rovnopise správcovi na
adresu JUDr. Lenka Jamnická, D. Tatarku 258/3, 058 01 Poprad, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu pre doručovanie písomností , ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralizationact (here in after only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Prešov (District court Prešov), Grešova 3, 080 01
Prešov, Slovak republic, to the No. 5OdK/37/2021 and in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Lenka Jamnická, D. Tatarku 258/3, 058 01 Poprad, Slovak republic. Each claim must be lodged
separately. The lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and of the debtor., the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the claim has to be dated and signed. Creditors who declaims depend on the fulfilment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency names
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to been closed to the
lodgement of claim. In case the address or a seat in the Slovak republic has to be stated. In case a non- financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to beaded.

Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the
possessive law, and on what property is his guarantee refer.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed, dated or an expert
opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as
claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the
incorrect of the incomplete lodgement of claim.
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Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditors responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.

JUDr. Lenka Jamnická, správca/ttrustee

K015300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZD centrum s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 859 016
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2016 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. František Kočka, správca v konkurznej veci úpadcu: ZD centrum s.r.o. v konkurze, Kukorelliho 1505/50,
066 01 Humenné, IČO 35 859 016 vyhlasuje ponukové konanie, podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na speňaženie
nasledovných pohľadávok úpadcu zaradených do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu:
1, Predmetom ponukového konania sú nasledovné pohľadávky úpadcu:
a)
Druh súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma istiny: 248.161,02 €
Suma príslušenstva: 59.478,87 €
Právny dôvod vzniku: Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa 31.12.2010
Dlžník: CC Development, s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen, IČO: 36695734
Súpisová hodnota: 307.639,89 €
Dátum zapísania: 06.07.2017
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo 17.2.2016, sp. zn. 1K/84/2015 bol na majetok dlžníka CC
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Development, s.r.o vyhlásený konkurz. Peňažná pohľadávka bola prihlásená do konkurzu.
b)
Druh súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma istiny: 389.664,20 €
Suma príslušenstva 105.929,95 €
Právny dôvod vzniku: Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa 31.12.2010
Dlžník: Zvolen retail park, s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen, IČO: 36828769
Súpisová hodnota: 495.594,15 €
Dátum zapísania: 06.07.2017
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica z 2.2.2016, sp. zn. 1K/83/2015 bol na majetok dlžníka Zvolen retail
park, s.r.o. vyhlásený konkurz. Peňažná pohľadávka bola prihlásená do konkurzu.
2, Úspešným sa stane záujemca, ktorý splní všetky kritériá ponukového konania a ponúkne najvyššiu odplatu za
postúpenie pohľadávky odsúhlasenú príslušným orgánom. V prípade ponúk v rovnakej výške rozhodne žreb.
3, Záujemcovia o nadobudnutie pohľadávky v nimi podpísanej ponuke uvedú: svoje identifikačné údaje (obchodné
meno, prípadne názov, IČO, alebo v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa meno a priezvisko a rodné číslo),
kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail), údaje o ponukovom konaní (číslo obchodného vestníka v ktorom bol
zverejnený tento oznam a číslo konkurzného konania 2K/47/2016), identifikáciu pohľadávky, alebo pohľadávok o
postúpenie ktorej, alebo ktorých majú záujem, návrh odplaty za postúpenie konkrétnej pohľadávky v eurách, číslo
účtu pre vrátenie zálohy. Záujemcovia k ponuke predložia: doklad o zaplatení zálohy vo výške najmenej 30 %
nimi ponúknutej odplaty za postúpenie pohľadávky na bankový účet IBAN: SK60 1100 0000 0026 2377 9099,
BIC: TATRSKBX najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, s označením platby 2K/47/2016,
podpísané prehlásenie záujemcu, že ak neuzatvorí zmluvu o postúpení pohľadávky, záloha predstavuje zmluvnú
pokutu, ktorá prepadá v prospech podstaty, podpísané prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, doklady o právnej subjektivite nie staršie ako 1 mesiac (výpis z obchodného,
živnostenského registra, prípadne iného registra z ktorého vyplýva oprávnenie osoby ktorá podpísala ponuku a
prehlásenia konať za záujemcu, fyzické osoby nepodnikatelia predložia rodný list alebo kópiu občianskeho
preukazu).
4, Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Ponuku so všetkými prílohami je potrebné najneskôr v posledný deň lehoty do
14.00 hod. doručiť osobne alebo poštou na adresu správcu: JUDr. František Kočka, správca, Timonova 13, 040
01 Košice v zalepenej obálke alebo ako správu do elektronickej schránky správcu prostredníctvom portálu
slovensko.sk označených na obálke alebo v predmete správy „KONKURZ - sp. zn. 2K/47/2016 NEOTVÁRAŤ“. Na
ponuky, ktoré nebudú doručené včas, ktoré nebudú obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto oznámení,
alebo na ponuky kde nebude na účet správcu zložená celá záloha na ponúknutú odplatu včas sa prihliadať
nebude. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bude najvyššia odplata ponúknutá za pohľadávku. Správca spíše
zápisnicu o otváraní a vyhodnotení predložených ponúk, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o
udelenie súhlasu na predaj pohľadávky víťazovi ponukového konania. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
predložené ponuky alebo ponukové konanie zrušiť. Záloha bude neúspešným záujemcom vrátená po vyhodnotení
ponukového konania. Bližšie informácie v kancelárii správcu alebo na t. č. 055/6221992.
5, S víťazom ponukového konania správca uzatvorí zmluvu o postúpení pohľadávky podľa § 524 a nasl. zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade neuzatvorenia zmluvy úspešným
uchádzačom prepadne zaplatená záloha ako zmluvná pokuta v prospech podstaty. Všetky náklady súvisiace s
uzatvorením zmluvy, osvedčením podpisov a postúpením pohľadávky znáša postupník.
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K015301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STENLI s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 308/27, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 619 417
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2019 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci konkurzu na majetok úpadcu STENLI s. r. o. v konkurze, IČO: 45 619 417, Komenského 308/27, 059
35 Batizovce (ďalej len „Úpadca“), vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 2K/20/2019, si Vám
dovoľujeme v súlade s ust. § 96 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) predložiť tento

rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty:

I.

Všeobecná časť

Opis dôležitých skutočností týkajúcich sa správy konkurzu
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.01.2020 spis. zn.: 2K/20/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu – a do funkcie správcu Úpadcu bola ustanovený JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom správcovskej
kancelárie Námestie sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad (ďalej aj ako len „Správca").

II. Rozvrhová časť
II.1. Speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu

Celkové príjmy konkurznej podstaty priradené ku všeobecnej podstate majetku Úpadcu, a.s. tvoria sumu 6.589,60
€.

II.2. Rozvrh

V súlade s § 87 ods. 5 ZKR správca priradil pomernú časť pohľadávok proti podstate k súpisovým položkám
tvoriacim všeobecnú podstatu tak, že celková výška týchto pohľadávok tvorí sumu 3.899,58 €.
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Citroen C3 PP226CY
Odmena správcu vypočítaná podľa § 20 ods. 1 písm. d/ Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. vo výške 205,92 € – základ
pre výpočet odmeny správcu je tvorený sumou 1.200,- €:

- odmena správcu do 30 € (16%) = 4,80 €,
- odmena správcu nad 30 € (15% zo sumy 300,00 €) = 45,00 €,
- odmena správcu nad 330 € (14% zo sumy 870,00 €) = 121,80 €

odmena správcu – 171,60 €
DPH – 34,32 €
odmena správcu s DPH – 205,92 €

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa ust. § 21 ods. 3
ZKR vo výške 1.500,- EUR;

Peňažné prostriedky na účte Úpadcu v sume 3.889,60 EUR;

Odmena Správcu za zabezpečenie Peňažných prostriedkov sa vyčísľuje podľa ustanovenia § 20 ods. 2 Vyhlášky,
podľa ktorého za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením patrí správcovi odmena 1
% z výťažku (5.389,60 €), t.j. 53,89 €. Podľa
ustanovenia § 10 Vyhlášky sa k odmene pripočíta DPH v sadzbe 20 %, t.j. 53,89 € x 1,2 = 64,66 €, z toho DPH je
vo výške 10,77 €.

Celková odmena zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty: 270,58 €

2/ Po vyhlásení konkurzu boli u správcu uplatnené a v spojení so správou a speňažením majetku vznikli
pohľadávky proti všeobecnej podstate, ktoré správca v súlade s ust. § 87 ods. 5 ZKR priradil k oddelenej podstate
v celkovej výške sumu 3.899,58 €.

Pohľadávky proti podstate spolu s ich priradením k jednotlivým súpisovým zložkám majetku sú podrobne
špecifikované v prílohe č. 1 k tomuto rozvrhu.

3/ Uhradenie súdneho poplatku za konkurzné konanie 0,2% zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 13,- €.
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Zostatok výťažku zo speňaženia určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu 2.690,02
€.

Zostatok výťažku zo speňaženia nepostačuje na uspokojenie zistených pohľadávok veriteľov v celom rozsahu,
preto Správca postupom podľa § 95 ods. 1 ZRK navrhuje pomerné uspokojenie zistených nezabezpečených
pohľadávok nasledovne:

1.
Stavebniny DEK s. r. o. IČO: 43 821 103, zistená suma – 17.254,47 €, podiel pohľadávky veriteľa na
prihlásených pohľadávkach všetkých veriteľov: 11,94 %, uspokojuje sa – 321,19 €;
2.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. IČO: 35 937 874, zistená suma – 199,41 €, podiel pohľadávky
veriteľa na prihlásených pohľadávkach všetkých veriteľov: 0,14 %, uspokojuje sa – 3,76 €;
3.
Tatranský správcovský dom s. r. o. IČO: 46 764 178, zistená suma – 23.276,61 €, podiel pohľadávky
veriteľa na prihlásených pohľadávkach všetkých veriteľov: 16,10 %, uspokojuje sa – 433,09 €;
4.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave IČO: 30 807 484, zistená suma –98,28 €, podiel pohľadávky
veriteľa na prihlásených pohľadávkach všetkých veriteľov: 0,07 %, uspokojuje sa – 1,88 €;
5.
SEHaM s. r. o. IČO: 50 404 181, zistená suma – 5.096,87 €, podiel pohľadávky veriteľa na prihlásených
pohľadávkach všetkých veriteľov: 3,53 %, uspokojuje sa – 94,95 €;
6.
HIROPRO, spol. s r. o. IČO: 31 678 475, zistená suma – 17.950,65 €, podiel pohľadávky veriteľa na
prihlásených pohľadávkach všetkých veriteľov: 12,42 % uspokojuje sa – 334,10 €;
7.
Slovenská konsolidačná, a.s. IČO: 35 776 005, zistená suma – 12.679,77 €, podiel pohľadávky veriteľa na
prihlásených pohľadávkach všetkých veriteľov: 8,77 %, uspokojuje sa – 235,94 €;
8.
Československá obchodná banka, a. s. IČO: 36 854 140, zistená suma – 1.867,12 €, podiel pohľadávky
veriteľa na prihlásených pohľadávkach všetkých veriteľov: 1,29 %, uspokojuje sa – 34,70 €;
9.
TOI TOI & DIXI, s.r.o. IČO: 39 383 074, zistená suma – 786,63 €, podiel pohľadávky veriteľa na
prihlásených pohľadávkach všetkých veriteľov: 0,54 %, uspokojuje sa – 14,53 €;
10.
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu DON IČO: 39 383 074, zistená suma – 20.000,- €,
podiel pohľadávky veriteľa na prihlásených pohľadávkach všetkých veriteľov: 13,83 % uspokojuje sa – 372,03 €;
11.
ZINKOZA, a. s. IČO: 36 186 511, zistená suma – 1.360,80 €, podiel pohľadávky veriteľa na prihlásených
pohľadávkach všetkých veriteľov: 0,94 %, uspokojuje sa – 25,28 €;
12.
Brantner Poprad, s.r.o. IČO: 36 444 618, zistená suma – 111,62 €, podiel pohľadávky veriteľa na
prihlásených pohľadávkach všetkých veriteľov: 0,08 %, uspokojuje sa – 2,15 €;
13.
Strechy 92 s. r. o. IČO: 43 806 538, zistená suma – 43.873,- €, podiel pohľadávky veriteľa na
prihlásených pohľadávkach všetkých veriteľov: 30,35 %, uspokojuje sa – 816,42 €.

So zreteľom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na ustanovenie § 96 ods. 5 ZRK si Vás dovoľujem
požiadať
o schválenie tohto rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, alebo o podanie odôvodnených
námietok voči nemu, a to v písomnej forme na adresu správcovskej kancelárie a to v lehote 15 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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doručenia tohto návrhu.

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca

K015302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 227/1A, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1978
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/57/2020 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/57/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122 ako
správca dlžníka – Dušan Čonka, nar. 13.04.1978, trvale bytom Mlynská 227/1A, 059 16 Hranovnica (ďalej
len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny iný majetok okrem majetku, ktorý je zapísaný v súpise
všeobecnej podstaty v OV č. 80/2020 zo dňa 27.04.2020 a ktorý bol speňažený v prvom kole verejného
ponukového konania zverejneného v OV č. 111/2020 zo dňa 11.06.2020; následne správca po odrátaní všetkých
nákladov spojených s vedením konkurzu vyplatil zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Prešov v zmysle § 167k
ZKR a vyhotovil záznam do spisu – vyúčtovanie oddlženia Dlžníka a dospel k zisteniu, že konkurzná podstata
nepokryje všetky náklady konkurzu (náklady za vedenie kancelárie, archiváciu spisu, odmeny správcu zo
speňaženia a iné);
správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K015303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Polhoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 415, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1982

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

256

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/274/2020 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/274/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.11.2020, sp. zn. 4OdK/274/2020, ktoré bolo publikované
v Obchodnom vestníku 225/2020 dňa 23.11.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Igor Polhoš, nar.
31.07.1982, bytom: Rakúsy 415, 059 76 Rakúsy. Rovnakým uznesením bola do funkcie správcu ustanovená Mgr.
Ivana Dlugošová, správca so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, zn. správcu: S1998.
Na základe ust. §-u 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(Ďalej len „ZKR“) správca oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
konkurznú podstatu. Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory, ktorým by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 26.03.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K015304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvarožná 114, 059 71 Tvarožná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2021 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku zo všeobecnej podstaty:

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Oračko, nar. 01.01.1967, trvale bytom 059 71 Tvarožná 114, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, sp. zn.: 5OdK/51/2021, do všeobecnej podstaty
zaraďuje:
Nehnuteľnosti vedené na LV č. 73 v katastrálnom území obce Tvarožná, okres Kežmarok, v rozsahu:
· parcela "C" č. 79, výmera 126 m2, záhrada, podiel dlžníka je vo veľkosti 1/22 k celku;
· parcela "C" č. 83, výmera 216 m2, zastavaná plocha a nádvorie, podiel dlžníka je vo veľkosti 1/22
k celku;
· stavba so súpisným č. 115 postavená na parcele "C" č. 83, iná budova, podiel dlžníka je vo veľkosti 1/22
k celku.
Súpisová hodnota vyššie uvedených nehnuteľností je 2.500 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Jakub Bodnár, správca

K015305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIOVEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 498 904
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2018 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správca úpadcu BIOVEX, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov, IČO: 36 498 904 (ďalej len „Úpadca“) dňa 26.03.2021 vyhotovil doplnenie
súpisu majetku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) (pôvodný
zabezpečený veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO: 42
499 500) o nasledovnú súpisovú položku majetku:
Súpisová položka majetku por. č. 3:
Príjem z nájmu: Nájomné dosiahnuté prenechaním majetku Úpadcu podliehajúceho konkurzu v zmysle
ustanovenia § 19 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov do užívania spoločnosti VIMMA,
s.r.o., so sídlom Partizánska 48, 085 01 Bardejov, IČO: 47 720 263 (ďalej len „Spoločnosť“).
Právny dôvod vzniku: Nájomné v celkovej výške 9.948,- Eur spojené s užívaním bytu č. 9 - nachádzajúceho sa na
3. poschodí, vchod č. 48, stavba súp. č. 3813, druh stavby: Polyfunkčný objekt, postavená na pozemku parcely
registra „C“, parc. č. 1215/22, o výmere: 419 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zápis na LV č.
15095, katastrálne územie: Bardejov, obec: Bardejov, okres: Bardejov, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu: 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k
pozemku o veľkosti 9742/98235 k celku (ďalej len „Byt“) - Spoločnosťou za obdobie od 11.04.2018 do
31.12.2020. Byt je pod súpisovou položkou majetku por. č. 1 zapísaný v súpise oddelenej podstaty
Zabezpečeného veriteľa zverejnenom v Obchodnom vestníku MS SR č. 114/2018 pod značkou záznamu
K042016 dňa 14.06.2018, v znení zverejnenom v Obchodnom vestníku MS SR č. 148/2019 pod značkou
K067160 dňa 02.08.2019 a v znení zverejnenom v Obchodnom vestníku MS SR č. 7/2020 pod značkou záznamu
K003176 dňa 13.01.2020.
Súpisová hodnota (aj mena): 9.948,- Eur.
Dôvod zápisu súpisovej položky majetku pod por. č. 3:
Ustanovenie § 67 ods. 1 písm. b) zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – majetok, ktorý Úpadca nadobudol počas konkurzu.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K015306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Olšava 148, 090 32 Vyšná Olšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1983

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. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/354/2018 S1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/354/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Eva Grundzová, Vyšná Olšava 148, 090 32 Miňovce v zmysle § 167u
ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že k dnešnému
dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty. Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľov pohľadávok proti podstate
v kancelárii správcu.
26.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K015307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolibáb Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 18, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1987
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/961/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/961/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie druhého kola ponukového konania a vyhlásenie tretieho kola ponukového konania
V súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) bolo v vyhlásené 2. kolo ponukového konania
na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu a to nižšie špecifikované súpisové zložky majetku pod por. č. 2.
v súpisovej hodnote 5000,- EUR (ďalej len „predmet ponukového konania“).
Do druhého kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil druhé kolo ako
neúspešné, a týmto vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného majetku:
2. 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti AVERNEVA, s.r.o. so sídlom
Prostějovská 115/A, Prešov, 080 01, IČO: 47 479 418, Register: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, vložka č. 93214/B.
Podmienky ponukového konania
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia
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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ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
4. Posledný deň na predkladanie ponúk je do 12.04.2021 do 12:00hod.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet IBAN číslo : SK74 7500 0000 0040 1919 7497 vedený v ČSOB , a. s. , do konca
lehoty na predkladanie ponuky; variabilný symbol: 296119.
6. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí:

a. byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
b. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby vrátane fotokópie identifikačnej karty; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO,
podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra
a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní vrátane fotokópie identifikačnej karty,
c. obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
d. obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o
výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
e. obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového
konania do vlastníctva,
f. obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
g. byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 9, 080 01 Prešov, v zalepenej obálke
s označením sp. zn.: 2OdK/961/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4. Na
ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani ak boli odoslané pred uplynutím tejto
lehoty.

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

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

K015308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salová Pavlina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 148/3, 082 16 Fintice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1949
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/1/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/1/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

OZNÁMENIE O TOM, ŽE MAJETOK PRESTAL PODLIEHAŤ KONKURZU
Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka
číslo: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné,
Slovenská republika (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Pavlína Salová, nar.: 28.11.1949, trvale
bytom Sadová 148/3, 082 16 Fintice, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že
súpisová zložka majetku označená ako
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 4.572,60
Mena: EUR
Dlžník: Zekjirija Mustafi, Severdjan Mustafi
Právny dôvod vzniku: právoplatný rozsudok Okresného súdu Prešov sp.zn. 16C/9/2017 zo dňa 11.01.2018
Deň zaradenia: 27.07.2020

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 340,81
Mena: EUR
Dlžník: Zekjirija Mustafi, Severdjan Mustafi
Právny dôvod vzniku: právoplatný rozsudok Okresného súdu Prešov sp.zn. 16C/9/2017 zo dňa 11.01.2018
Deň zaradenia: 27.07.2020
prestala podľa ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podliehať konkurzu vyhlásenému na majetok
Dlžníka, nakoľko nedošlo k jej speňaženiu ani v treťom kole verejného ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salová Pavlina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 148/3, 082 16 Fintice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1949
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/1/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/1/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 2. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka
číslo: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné,
Slovenská republika (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Pavlína Salová, nar.: 28.11.1949, trvale
bytom Sadová 148/3, 082 16 Fintice, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade
s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako
„Verejné ponukové konanie“) na predaj nehnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako

typ
súpisnej katastrálne
položky majetku
územie

parcelné
číslo

druh
pozemku

výmera
m2

číslo
listu spoluvlastnícky
vlastníctva
podiel

deň
zaradenia

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

1403/9
1403/8
1881/67
1881/58
1907/1
1928/2

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

1527
839
1633
1509
1135
2225

1262
2209
12150
12151
12151
12151

18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020

Kapušany
Kapušany
Prešov
Prešov
Prešov
Prešov

1/140
1/288
1/32
1/32
1/32
1/32

Súpisná
hodnota
v EUR
109
29
410
371
254
532

Register
„E“
„E“
„E“
„E“
„E“
„E“

(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
18.06.2020. (Súpisu majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 145/2020 zo dňa
29.07.2020.

Podmienky Verejného ponukového konania

1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu pätnásť (15)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).

2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
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3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 2. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 3OdK/1/2020 NEOTVÁRAŤ“.

4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.

5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK66 0200 0000 0037 3914
8357 zábezpeku vo výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako
variabilný symbol záujemca uvedie „3OdK12020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno
a priezvisko alebo obchodné meno, prípadne IČO.

6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote piatich (5) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.

7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).

8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť neprimerane nízku ponuku.

9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.

10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.

11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.

13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania na príslušnom okresnom úrade katastrálnom odbore.

14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.

15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
K015310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strišovský Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 788 / 6, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1993
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/313/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/313/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 2. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
183 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Filip Strišovský, nar.: 23.08.1993, trvale bytom Mierová 788/6,
059 01 Spišská Belá, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné
ponukové konanie“) na predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Motorové vozidlo evidenčnej značky KK381AV, Továrenská značka: AUDI Q6 QUATRO, VIN:
WAUZZZ4AZTN061009, Druh vozidla: osobné, Farba: čierna, stav: neznámy, vyradené z cestnej premávky
Súpisná hodnota: 200 EUR
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty
dňa 28.02.2021, súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku pod číslom 43/2021 dňa 04.03.2021.
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
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kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 2. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 3OdK/313/2020 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v VÚB a. s., číslo bankového účtu (IBAN): SK66 0200 0000 0037 3914 8357 zábezpeku vo výške
ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol záujemca
uvedie „33132020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie
Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
14. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
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15. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.
K015311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terjan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 106, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1988
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/170/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/170/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

OZNÁMENIE O TOM, ŽE MAJETOK PRESTAL PODLIEHAŤ KONKURZU
M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca úpadcu
Jozef Terjan, IČO: 51 313 260, nar.: 14.04.1988, trvale bytom Stakčínska Roztoka 106, 067 61 Stakčínska
Roztoka, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že súpisová zložka majetku označená
ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo
W0L0XCF6826123415,

značky

OPEL

CORSA-C

1.2

16v,

evidenčné

číslo

SV016BB,

VIN:

Stav vozidla: vyradené z cestnej premávky
Súpisová hodnota: 300 EUR
Súpis majetku bol zverejnený dňa 19.11.2020 v Obchodnom vestníku číslo 223/2020

prestala podľa ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podliehať konkurzu vyhlásenému na majetok
Dlžníka, nakoľko nedošlo k jej speňaženiu ani v treťom kole verejného ponukového konania.

K015312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Billý Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokytov 130, 086 01 Rokytov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1958
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/201/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/201/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

OZNÁMENIE O TOM, ŽE MAJETOK PRESTAL PODLIEHAŤ KONKURZU
M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
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zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca úpadcu
Štefan Billý, nar.: 06.03.1958, trvale bytom Rokytov 130, 086 01 Rokytov, Slovenská republika (ďalej aj len ako
„Dlžník“) týmto oznamuje, že súpisová zložka majetku označená ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Motorové vozidlo značky ŠKODA FABIA COMBI 6Y, evidenčné číslo BJ855BS, VIN:
TMBJB16Y833631793, rok výroby 2002, farba: modrá, nachádza sa v mieste trvalého pobytu dlžníka,
podľa vyjadrenie dlžníka je motorové vozidlo nepojazdné
Súpisná hodnota: 500 EUR
Súpis majetku bol zverejnený dňa 19.11.2020 v Obchodnom vestníku číslo 223/2020.

prestala podľa ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podliehať konkurzu vyhlásenému na majetok
Dlžníka, nakoľko nedošlo k jej speňaženiu ani v treťom kole verejného ponukového konania.

K015313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pačaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 86/67, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/318/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/318/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisovej zložky: nehnuteľnosti zapísané na LV č.73, k.ú.: Vikartovce, obec: Vikartovce, okres:
Poprad

Parcela registra
C
C

Parc. Čís,
7300/1
7300/2

Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná polcha a nádvorie

Výmera m2
162
72

Podiel
1/20
1/20

K015314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Szabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kokošovce 74, 082 52 Kokošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/138/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
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3OdK/138/2020
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť.
Uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 3OdK/138/2020 zo dňa 15.06.2020, publikovaného v Obchodnom
vestníku 117/2020 zo dňa 19.06.2020, pod K048208, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Szabo, nar.
15.01.1970, Kokošovce 74, 082 52 Kokošovce.

Súpis majetku.

Správca na základe zoznamu majetku predloženého úpadcom, vlastných zistení a šetrení, ako aj poskytnutej
súčinnosti tretích osôb vyhotovil súpis majetku, ktorý tvoril len všeobecnú podstatu. Správca súpis všeobecnej
podstaty zverejnil v Obchodnom vestníku 160/2020 zo dňa 19.08.2020, pod K063377, ktorý tvoril:

1/ súpisová zložka č.1:
hnuteľná vec: - nákladné vozidlo AVIA A 30 K, 40 kW, r.v. 1979, evidenčné číslo PO932DL,
/nepojazdné/, súpisová hodnota 286,00 €.
2/ súpisová zložka č.2: nehnuteľnosti zapísané na LV č.1532, k.ú.: Čečejovce, obec: Čečejovce, okres: Košice okolie

Parcela registra
E

Parc. Čís,
1251/21

Druh pozemku
orná pôda

Výmera m2
166721

Podiel
2/160

Cena €
750

Do konkurzu si prihlásili pohľadávky veritelia:

Por.č.
1
2
3

Veriteľ
VÚB, a.s., IČO: 31320155
RECLAIM, a.s., IČO: 46076760
ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35704713
Spolu

Číslo pohľ.
D/2-1
D/3-2
D/4-3

Prihlásená suma
282,64 €
37.557,65 €
29.402,87 €
67.243,16 €

Zistená suma
282,64 €
37.557,65 €
29.402,87 €
67.243,16 €

%
0,42%
55,85%
43,73%
100,00%

Správcovi nebol do dňa zostavenia konečného rozvrhu doručený žiadny podnet na popretie pohľadávky iným
veriteľom.

V súlade § 167r ZKR právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty si uplatnila oprávnená osoba a to syn dlžníka
za cenu stanovenú znaleckými posudkami.
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Správca v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku 7/2021 zo dňa 13.01.2021
oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstate.

Rozvrhová časť.

Výťažok zo speňaženia majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu: 1036,00 €

Náklady konkurzu:

Právny dôvod
Dôvod priradenia
Odmena ( § 20 ods. 1 Vyhl. č. 665/2005 Z.z.
§ 167t ods. 1 písm. a) ZKR
Súdny poplatok za konkurzné konanie
§ 167t ods. 1 písm. a) ZKR
Paušálna náhrada nákladov ( § 24b písm. e) Vyhl. č. 665/2005 Z.z. za 9
§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR
mesiacov
Notársky poplatok
§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR
Spolu

Podstata Čas vzniku Suma €
všeobecná Pri rozvrhu 148,64
všeobecná Pri rozvrhu 3
všeobecná Pri rozvrhu 270
všeobecná Pri rozvrhu 64,75
486,39

Výpočet odmeny správcu zo speňaženia podľa Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.:

Výťažok zo speňaženia: 1036,00 €

a/ zo sumy výťažku do 30,00 € 16%……………..………………...4,80 €
b/ zo sumy výťažku nad 30,00 € do 330,00 € 15%…………………...45,00 €
c/ zo sumy výťažku nad 330,00 € 14%………………...………...…...98,84 €
Odmena správcu: /4,80+45,00+98,84 /……………………...……...148,64 €

Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov.

Výťažok – náklady konkurzu t.j. 1036,00 – 486,39 = 549,61 € - suma určená na uspokojenie
S poukázaním na vyššie uvedené, na základe tohto rozvrhu sa nezabezpečení veritelia uspokoja z rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty mierou uspokojenia 0,8173% a to následovne:

Por.č.

Veriteľ

Prihlásená suma

Suma na uspokojenie

%
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VÚB, a.s., IČO: 31320155
RECLAIM, a.s., IČO: 46076760
ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35704713
Spolu

Konkurzy a reštrukturalizácie
282,64 €
37.557,65 €
29.402,87 €
67.243,16 €

2,31 €
306,98 €
240,32 €
549,61 €

Deň vydania: 31.03.2021
0,42%
55,85%
43,73%
100,00%

Správca vyzýva veriteľov so zistenými pohľadavkámi, aby v lehote do10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
uviedli správcovi číslo bankového účtu na splnenie konečného rozvrhu výťažku.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K015315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
8. mája 634/26, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1953
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/35/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/35/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 2. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka
číslo: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné,
Slovenská republika (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Ján Špak, nar. 12.06.1953, trvale bytom
8.mája 634/26, 089 01 Svidník, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako
„Verejné ponukové konanie“) na predaj nehnuteľných vecí in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

POZEMOK
362/110
Trvalé trávne porasty
18733
608
Mlynárovce
3/1472
20,- EUR
27.09.2017

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:

POZEMOK
370/31
Trvalé trávne porasty
2969
608
Mlynárovce
3/1472
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Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

20,- EUR
27.09.2017

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

POZEMOK
513/47
Trvalé trávne porasty
18569
608
Mlynárovce
3/1472
20,- EUR
27.09.2017

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

POZEMOK
956/123
Trvalé trávne porasty
21835
608
Mlynárovce
3/1472
20,- EUR
27.09.2017

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

POZEMOK
430
Trvalé trávne porasty
4973
609
Mlynárovce
301/133056
20,- EUR
27.09.2017

Deň vydania: 31.03.2021

(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
27.09.2017. (Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 90/2020 zo dňa
13.05.2020.

Podmienky Verejného ponukového konania

1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu pätnásť (15)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 2. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 3OdK/35/2017-5NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK66 0200 0000 0037 3914
8357 zábezpeku vo výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako
variabilný symbol záujemca uvedie „33520175“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno
a priezvisko alebo obchodné meno, prípadne IČO.
Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote piatich (5) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania na príslušnom okresnom úrade katastrálnom odbore.
Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.

K015316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
8. mája 634/26, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1953
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/35/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/35/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 2. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka
číslo: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné,
Slovenská republika (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Ján Špak, nar. 12.06.1953, trvale bytom
8.mája 634/26, 089 01 Svidník, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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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neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako
„Verejné ponukové konanie“) na predaj nehnuteľných vecí in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

POZEMOK
225/38
orná pôda
6218
662
Mlynárovce
3/1472
20,- EUR
27.09.2017

(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
27.09.2017. (Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 90/2020 zo dňa
13.05.2020.

Podmienky Verejného ponukového konania

1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu pätnásť (15)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 2. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 3OdK/35/2017-3NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK66 0200 0000 0037 3914
8357 zábezpeku vo výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako
variabilný symbol záujemca uvedie „33520173“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno
a priezvisko alebo obchodné meno, prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote piatich (5) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
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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9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania na príslušnom okresnom úrade katastrálnom odbore.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
K015317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
8. mája 634/26, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1953
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/35/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/35/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 2. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka
číslo: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné,
Slovenská republika (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Ján Špak, nar. 12.06.1953, trvale bytom
8.mája 634/26, 089 01 Svidník, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako
„Verejné ponukové konanie“) na predaj nehnuteľných vecí in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

POZEMOK
881
Trvalé trávne porasty
295026
636
Mlynárovce
301/133056
20,- EUR
27.09.2017

(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
27.09.2017. (Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 90/2020 zo dňa
13.05.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podmienky Verejného ponukového konania

1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu pätnásť (15)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 2. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 3OdK/35/2017-4NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK66 0200 0000 0037 3914
8357 zábezpeku vo výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako
variabilný symbol záujemca uvedie „33520174“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno
a priezvisko alebo obchodné meno, prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote piatich (5) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania na príslušnom okresnom úrade katastrálnom odbore.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.

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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K015318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Blažej Kuriplach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 17, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/24/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/24/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Týmto oznamujem, že v konkurznom konaní sp.zn. 26OdK/24/2021 dlžníka: Ing. Blažej Kuriplach, narodený:
15.09.1951, bytom: Višňová 17, 071 01 Michalovce je dlžník vlastníkom nehnuteľného majetku, nachadzajúceho
sa:
Okres: Sobrance, Obec: Veľké Revištia, Katastrálne územie: Veľké Revištia
1. LV 798, parcely registra "E", parc. č. 98/4, výmera: 4469 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 108/1 , výmera: 3988 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 154/402 , výmera: 298 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 198/2, výmera: 3814 m2, druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 12/240

Okres: Sobrance, Obec: Sobrance, Katastrálne územie: Sobrance
2. LV 2004, parcely registra "E", parc. č.614/2, výmera: 115 m2, druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 1/12

Okres: Sobrance, Obec: Nižná Rybnica, Katastrálne územie: Nižná Rybnica
3. LV 510, parcely registra "E", parc. č. 228/2, výmera: 3643, m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/3, výmera: 3311 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/300, výmera: 84 m2, druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 2/3120
4. LV 565, parcely registra "E", parc. č. 305/30, výmera: 351 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
-spoluvlastnícky podiel: 56/33600
5. LV 416, parcely registra "E", parc. č. 94, výmera: 6503 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 100, výmera: 2865 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 101, výmera: 2037 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 102, výmera: 1716 m2, druh pozemku: orná pôda
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parc. č. 103, výmera: 2413 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 106 výmera: 2490 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 107, výmera:2498 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 108, výmera: 2854 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 109/1 výmera: 1549 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/1 výmera: 483 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/2, výmera: 959 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/3, výmera: 5986 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/10, výmera: 166 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/20, výmera: 1757 m2, druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 6/9360
6. LV 727, parcely registra "E", parc. č. 571, výmera: 6081 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č.614/1, výmera: 5786 m2, druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 1/12
7. LV 513, parcely registra "E", parc. č. 228/9, výmera: 1129 m2, druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 2/3120
8. LV 481, parcely registra "E", parc. č. 198/4 , výmera: 27 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 199/2 , výmera: 204 m2, druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 6/120
9. LV 767, parcely registra "E", parc.č. 738/3, výmera: 4158 m2, druh pozemku: ostatná plocha
-spoluvlastnícky podiel: 9/11088
10. LV 767, parcely registra "E", parc.č. 738/3, výmera: 4158 m2, druh pozemku: ostatná plocha
-spoluvlastnícky podiel: 9/11088
11. LV 610, parcely registra "E", parc. č. 379/1, výmera: 172 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 379/2, výmera: 6542 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 379/3, výmera: 811 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 379/4, výmera: 1244 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 379/5 , výmera: 1086 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 379/6 výmera: 1564 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 380. výmera:3542 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
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-spoluvlastnícky podiel: 1/12
12. LV 512, parcely registra "E", parc. č. 228/8, výmera: 2380 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/800 výmera: 68m2, druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 2/6240
13. LV 511, parcely registra "E", parc. č. 228/6, výmera:3707 m2, druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 28/43680
14. LV 791, parcely registra "E", parc. č. 759/1, výmera: 1185 m2, druh pozemku: ostatná plocha
parc. č. 759/2, výmera: 2156 m2, druh pozemku: ostatná plocha
parc. č. 759/3, výmera: 499 m2, druh pozemku: ostatná plocha
parc. č. 759/4, výmera: 2697 m2, druh pozemku: ostatná plocha
-spoluvlastnícky podiel: 112/33600
15. LV 411 ,parcely registra "E", parc. č. 27, výmera: 2471 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
parc. č. 32, výmera: 2560 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
parc. č. 33/1, výmera: 1145 m2, druh pozemku: záhrada
parc. č. 33/2, výmera: 823 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
parc. č. 99/1, výmera: 967 m2, druh pozemku: záhrada
parc. č. 99/2, výmera: 768 m2, druh pozemku: záhrada
parc. č. 104, výmera: 2224 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 105, výmera: 2270 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 109/2 výmera: 345 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/4 výmera: 3135 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/5 , výmera: 4033 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/7, výmera: 4138 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/10, výmera: 3126m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/400, výmera: 212 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/500, výmera:219 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 228/700, výmera:132 m2, druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 6/9360
16. LV 523 ,parcely registra "E", parc. č. 252/1, výmera: 669 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/2, výmera: 1334 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
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parc. č. 252/3, výmera: 1518 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/4, výmera: 1417 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/5, výmera: 1389 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/6, výmera: 1185 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/7 výmera: 1317 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/8, výmera: 512 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/9, výmera: 735 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/10 výmera: 1046 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/11 , výmera: 1319 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/12, výmera: 1269 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/13, výmera: 1160 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/14 , výmera: 1267m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/15, výmera: 1162m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/16 , výmera: 2778m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/17, výmera: 5155 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/18 , výmera: 3017 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/19, výmera: 668 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/20 , výmera: 2004 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/21, výmera: 2554 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/22 , výmera: 1130 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/23, výmera: 1733 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/24 , výmera: 2866 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/25, výmera: 3094 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/26 , výmera: 1920 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
parc. č. 252/27, výmera: 327 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
-spoluvlastnícky podiel: 20/18720
17. LV 416 ,parcely registra "E", parc. č. 94, výmera: 6503 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č.100, výmera: 2865 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 101, výmera: 2037 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 102, výmera:1716 m2, druh pozemku: orná pôda
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parc. č. 103, výmera: 2413 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 106, výmera: 2490 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 107, výmera: 2498 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 108, výmera: 2854 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č.109/1 , výmera: 1549 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/1, výmera: 483 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/2, výmera: 959 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/3 , výmera: 5986 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č.115/10 , výmera: 166 m2, druh pozemku: orná pôda
parc. č. 115/20 , výmera: 1757 m2, druh pozemku: orná pôda
-spoluvlastnícky podiel: 6/9360
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K015319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/26OdK/368/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/368/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžnika Jána Lacka, nar. 30.05.1973, bytom Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj, podnikajúci pod
obchodným menom Ján Lacko, s miestom podnikania Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj, IČO: 40 913 635,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 06.10.2011, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania podľa §
167p ods. 1 ZKR, na predaj majetku dlžnika, tvoriaceho všeobecnú podstatu. Ponúkaný majetok dlžnika je
zapísaný pod položkou 2 a 3 súpisu, sú motorové vozidlá uvedené pod položkami 2 a 3. súpisu. Jednotlivé
súpisové položky majetku dlžnika ponúka správca samostatne, každú za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, ktorá
nesmie byť nižšia ako 80% jej súpisovej hodnoty.
Súpisová zložka majetku 2. :
Opis:
Motorové vozidlo značky Škoda Fabia 6Y; EČ: KS 766 BH, rok výroby 2005,
Výrobné číslo: TMBJY454256352;
Výrobné číslo motora: nezistené, typ motora AZQ;
Hodnota: 2 000,-€ odhad správcu
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Súpisová zložka majetku 3. :
Opis:
Motorové vozidlo značky Mazda E2200 SD1D32, EČ: KS 346 BM rok výroby 1998,
Výrobné číslo : JMZSD1D3200802394;
Výrobné číslo motora: nezistené, typ motora R2/diesel SOHC;
Hodnota: 1 000,-€
Poznámka: vozidlo vyradené z premávky, nepojazdné.
Podmienky predaja:
Lehota na predkladanie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia v obchodnom vestníku. V tejto lehote záujemca
zloží na účet zriadený správcom : SK53 8330 0000 0023 0190 5072 100% ponúkanej kúpnej ceny. Podľa § 167p
ods. 1) ZKR sa prihliada len na ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na uvedený účet správcu. V ponuke zároveň záujemca uvedie, na aký účet má byť uhradená záloha
vrátená v prípade neúspechu.
Záujemca predloží ponuku na odkúpenie súpisovej zložky ktorú má záujem odkúpiť písomne do kancelárie
správcu: Floriánska 19, 040 01 Košice v zalepenej obálke označenej „ KONKURZ – Neotvárať,
26OdK/368/2020“. Okrem ponuky priloží právnická osoba výpis z obchodného registra, fyzická osoba priloží
kópiu občianskeho preukazu a doklad o úhrade zálohy.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 dní odo dňa otvárania obálok. Zaplatená kúpna cena bude úspešnému
záujemcovi započítaná na úhradu kúpnej ceny. Kúpna zmluva bude uzavretá so záujemcom, ktorý predloží
najvyššiu ponuku. Uhradená suma bude neúspešnému záujemcovi poukázaná na účet uvedený v ponuke do 3
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
V Košiciach dňa 25.03.2021
Mgr. Juraj Závodský, správca

K015320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kimák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madridská 2852 / 3, 040 13 Košice-Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/140/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/140/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Kimák Peter, nar. 02.01.1972, bytom Madridská 3, 040 13 Košice, oznamujem, že
som do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a to
·

Pohľadávku veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. , IČO : 247 851 99, prihlásenú
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24.03.2021
Por. č.
P – 27
P – 28

VERITEĽ
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o

Dátum doručenia
24.3.2021
24.3.2021

Podaná v lehote
NIE
NIE

Spolu v EUR
4475,19 €
503,29 €

V Košiciach
Ing. Jana Kollárová

K015321
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola ponukového konania
Uznesením Okresného súdu Košice I, č.k. 26OdK/280/2020 zo dňa 21.08.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Juraj Tancoš, nar. 04.05.1969, bytom Malčice 82, 072 06 Malčice a bol som ustanovený za
správcu podstaty. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2020 dňa
27.08.2020 a správcovi podstaty bolo doručené dňa 21.08.2020.
Súpis všeobecnej podstaty bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 214/2020 zo dňa 05.11.2020.
Správca vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú
podstatu, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu. Oznámenie bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. 50/2021 zo dňa 15.03.2021. Predmetom speňaženia boli:
P. Druh
č. pozemku
1. Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera
v m2

Okres

Obec

Kat.
Územie

Číslo
LV

Číslo
parcely

Spoluvl.
pod. dlž.

Súpis.
hodn.

487

Michalovce

Malčice

Malčice

191

69

1/1

900,95

484

Michalovce

Malčice

Malčice

191

70

1/1

895,40

2.
Záhrada

Dňa 25.03.2021 o 12.00 hod. uplynula lehota na predkladanie ponúk. Správca dňa 26.03.2021 otvoril 6 obálok
s ponukami. V obálkach sa nachádzali požadované listiny, záujemcovia splnil všetky požadované náležitosti
ponuky a v určenej lehote zložil ponúkanú sumu na účet správcu.
Správca uzavrie kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predložil najvyššiu cenu, a to: Slovak Estate s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava ktorého ponuka bola vo výške 2.085,00 EUR, v lehote do 7 pracovných dní odo
dňa otvárania obálok.

V Košiciach, dňa 26.03.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca
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K015322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Zimmermann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bidovce 90, 044 45 Bidovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/288/2020 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/288/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku konkurznej podstaty
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 32OdK/288/2020 zo dňa 3. 9. 2020 vo veci
navrhovateľa-dlžníka: Róbert Zimmermann, nar. 12. 10. 1991, bytom: Bidovce 90, 044 45 Bidovce o návrhu na
vyhlásenie konkurzu rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Za správcu konkurznej
podstaty ustanovil JUDr. Danielu Tarhajovú, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu S956.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 175/2020 dňa 10. 9. 2020.
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, preskúmania
pomerov dlžníka ako i výpovede dlžníka na úvodnom stretnutí, správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 217/2020 dňa 10. 11. 2020, doplnenie súpisu majetku
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 58/2021 dňa 25. 3. 2021.
Do súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zapísané:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Právny dôvod vzniku pohľadávky: zostatok na účte IBAN: SK83 1111 0000 0010 8380 6003 vedenom v UniCredit
Bank Czech Republick and Slovakia, a.s.
Súpisová hodnota majetku: 1 563,06 €
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle § 167h ods. 1 ZKR
V konkurze si prihlásili pohľadávky nasledovní veritelia:
1. Slovenská republika – Daňový úrad Košice – prihlásená suma 166,60 €
2. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava – prihlásená suma 1 633,36 €
Celková suma prihlásených pohľadávok činí 1 799,96 €. Ani jeden z veriteľov si neprihlásil zabezpečenú
pohľadávku. Správca neeviduje žiaden podnet veriteľa na popretie akejkoľvek pohľadávky prihlásenej do
konkurzného konania. Správca považuje prihlásené pohľadávky za zistené.
Zámer zostaviť rozvrh výťažku bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 58/2021 dňa 25. 3. 2021.
Rozvrhová časť
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty: 1 563,06 €
Celková suma nákladov konkurzu: 235,88 €

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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Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov: 1 327,18 €.
Náklady konkurzu:
·
·
·
·

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie (§ 24b písm. e/ vyhl. č. 665/2005 Z.z.) v sume 210, €
poštovné v sume 7,25 €
odmena správcu z výťažku (§ 20 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z.) v sume 15,63 €
súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 3, €

Spolu: 235,88 €
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 2 nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky
prihlásili v súlade so ZKR spolu vo výške 1 799,96 €. Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
rozvrh výťažku dotknutý.
V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú všetky prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
v rozsahu 73,733 % prihlásenej a zistenej sumy.
P.č.
1.
2.

Názov veriteľa
SR–Daňový úrad Košice
Union zdravotná poisťovňa, Bratislava

Prihlásená suma
166,60 €
1 633,36 €

Rozsah uspokojenia
122,90 €
1 204,28 €

JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K015323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Juh 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Krivá 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/363/2020 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/363/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka
Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Katarína Ivanová, narodená: 14.01.1956, bytom: Košice – Juh, 040 01
Košice, podnikajúci pod obchodným menom Katarína Ivanová – Súkromný azyl pre psy s miestom podnikania:
Jarná 1, 044 11 Trstené pri Hornáde, IČO: 35 236 353, vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR II. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku dlžníka, zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Typ
majetku

Podstata

Súpisová
hodnota Register
[EUR]

Názov

obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti Ivanová,
s.r.o. so sídlom Textilná 7, Košice 040 12, IČO: 36 597
Iná
848, základné imanie spoločnosti tvorené peňažným
Všeobecná
majetková
vkladom dlžníka ako jediného spoločníka vo výške 200 6638.78
podstata
hodnota
000sk t.j. 6638,78€ Deň zápisu: 22.09.2005 veľkosť
spoluvlastníckeho/obchodného podielu: 100 % záložné
právo na obchodný podiel: žiadne

spoluvlastnícky
Zabezpečenie
podiel

Okresného
súdu Košice,
oddiel:
Sro, 1/1
vložka
číslo:
17087/V

Nie

1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená do elektronickej schránky
správcu číslo E0006996052 s predmetom správy „PONUKOVÉ KONANIE – Ivanová Katarína - NEOTVÁRAŤ“,
prípadne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Róbert Marcinčo, správca, Krivá 3, 040 01 Košice, v zalepenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obálke opatrenej výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE – Ivanová Katarína - NEOTVÁRAŤ“, a označením
mena a adresy odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené
správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia o kúpu sú v ponukovom konaní povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK72 8330
0000 0027 0170 4392. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na účet správcu. Doklad o
úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať: - presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej
osobe obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace,
podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri
fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby
podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
- presné označenie majetku zo súpisu, ktorého sa ponuka týka,
- ponuku kúpnej ceny v EUR. (v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej schránky je potrebné, aby bol
dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom)
5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka.
7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená záloha vo výške
15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V
takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
11. Všetky náklady spojené so zmenou vlastníka speňažovaného majetku znáša v plnom rozsahu výťazný
Účastník ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
13. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K015324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotvas František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojenská 1333 / 5, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Krivá 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/336/2020 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/336/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka - nehnuteľnosti
Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Kotvas František, nar. 13.06.1971, trvale bytom Vojenská 1333 / 5, 040 01
Košice, vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR III. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka –
nehnuteľnost, zapísaná v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Typ
majetku

Podstata

Názov

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok
umiestnený
zastavaného územia obce.

Súpisová
[EUR]
mimo

4 907,95

hodnota Výmera
m2
12955

v Číslo
LV
1871

Číslo
parcely

Spoluvlastnícky
podiel

977/2

1/40

Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Zálesie, obec Zálesie, okres Senec.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená do elektronickej schránky
správcu číslo E0006996052 s predmetom správy „PONUKOVÉ KONANIE – Kotvas František - NEOTVÁRAŤ“,
prípadne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Róbert Marcinčo, správca, Krivá 3, 040 01 Košice, v zalepenej
obálke opatrenej výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE – Kotvas František - NEOTVÁRAŤ“, a označením
mena a adresy odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené
správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky,
IBAN: SK72 8330 0000 0027 0170 4392. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na účet
správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obsahovať:
- presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
- presné označenie majetku zo súpisu, ktorého sa ponuka týka,
- ponuku kúpnej ceny v EUR.
(v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej schránky je potrebné, aby bol dokument podpísaný
zaručeným elektronickým podpisom)
5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka. Prípadné vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky náklady predaja
znáša úspešný záujemca.
7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená záloha vo výške
15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V
takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
11. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K015325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotvas František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojenská 1333 / 5, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Krivá 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/336/2020 S1951
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
31OdK/336/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka - nehnuteľnosti
Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Kotvas František, nar. 13.06.1971, trvale bytom Vojenská 1333 / 5, 040 01
Košice, vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR III. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka –
nehnuteľnost, zapísaná v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Typ
majetku

Podstata

Názov

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok
umiestnený
zastavaného územia obce.

Súpisová
[EUR]
mimo

1347.73

hodnota Výmera
m2
3557

v Číslo
LV
1871

Číslo
parcely

Spoluvlastnícky
podiel

1535

1/40

Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Zálesie, obec Zálesie, okres Senec.
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená do elektronickej schránky
správcu číslo E0006996052 s predmetom správy „PONUKOVÉ KONANIE – Kotvas František - NEOTVÁRAŤ“,
prípadne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Róbert Marcinčo, správca, Krivá 3, 040 01 Košice, v zalepenej
obálke opatrenej výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE – Kotvas František - NEOTVÁRAŤ“, a označením
mena a adresy odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené
správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky,
IBAN: SK72 8330 0000 0027 0170 4392. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na účet
správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
- presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
- presné označenie majetku zo súpisu, ktorého sa ponuka týka,
- ponuku kúpnej ceny v EUR.
(v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej schránky je potrebné, aby bol dokument podpísaný
zaručeným elektronickým podpisom)
5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
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6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka. Prípadné vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky náklady predaja
znáša úspešný záujemca.
7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená záloha vo výške
15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V
takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
11. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K015326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotvas František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojenská 1333 / 5, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Krivá 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/336/2020 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/336/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka
Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Kotvas František, nar. 13.06.1971, trvale bytom Vojenská 1333 / 5, 040 01
Košice, vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka,
zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Súpisová
hodnota
[EUR]

Typ majetku Podstata

Názov

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

obchodný podiel vo veľkosti 100% základného imania v
obchodnej
spoločnosti
MWM
KOŠICE
s.r.o., 13279.00
Šebastovská 4, 040 17 Košice, IČO:36591289,

Register
Okresného
Košice I,
vl.č.16356.

Spoluvlastnícky
podiel
súdu
Odd.Sro, 1/1
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1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená do elektronickej schránky
správcu číslo E0006996052 s predmetom správy „PONUKOVÉ KONANIE – Kotvas František NEOTVÁRAŤ“, prípadne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Róbert Marcinčo, správca, Krivá 3, 040 01 Košice, v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE – Kotvas František - NEOTVÁRAŤ“, a
označením mena a adresy odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené
správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia o kúpu sú v ponukovom konaní povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK72 8330
0000 0027 0170 4392. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na účet správcu. Doklad o
úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
- presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
- presné označenie majetku zo súpisu, ktorého sa ponuka týka,
- ponuku kúpnej ceny v EUR.
(v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej schránky je potrebné, aby bol dokument podpísaný
zaručeným elektronickým podpisom)
5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka.
7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená záloha vo výške
15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V
takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
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10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
11. Všetky náklady spojené so zmenou vlastníka speňažovaného majetku znáša v plnom rozsahu výťazný
Účastník ponukového konania.
12. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
13. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K015327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vápeník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtiná 110, 049 35 Ochtiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1963
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
príslušná kancelária: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/360/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/360/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka podľa ust. § 167l ods. 3 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR bola pod poradovým číslom 5/1 zapísaná
zabezpečená pohľadávka veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:
35 807598, uplatnená Prihláškou pohľadávky č. 1 zo dňa 24.03.2021 v celkovej výške 1.900,38 EUR dourčenou
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

K015328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vápeník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtiná 110, 049 35 Ochtiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1963
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
príslušná kancelária: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/360/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/360/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka podľa ust. § 167l ods. 3 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR bola pod poradovým číslom 6/1 zapísaná pohľadávka
veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154, zast. JUDr. Ján Šoltés,
Mýtna 48, 810 00 Bratislava, IČO: 37 927 795, uplatnená Prihláškou pohľadávky č. 1 zo dňa 08.02.2021
v celkovej výške 2.025,41 EUR dourčenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
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K015329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Bodnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 436, 049 22 Gemerská Poloma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1979
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/324/2018 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/324/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca podstaty dlžníka: Edita Bodnárová,
narodená: 6.5.1979, bytom: Fraňa Kráľa 436, 049 22 Gemerská Poloma v oddlžení konkurzom vedenom na
Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/324/2018, v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že konkurz sa končí po splnení rozvrhu výťažku.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
JUDr. Matúš Králik, PhD., komplementár správcu

K015330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wirecard Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 489 236
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/10/2020 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/10/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04, Bratislava-Petržalka
Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
68,96 €
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
23.03.2021

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

K015331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOKOV Košice, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 196 886
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/29/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/29/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s uložením
záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 20.11.2019, ktorým zabezpečený veriteľ uložil správcovi
pokyn, aby speňažil majetok úpadcu AUTOKOV Košice, spol. s r.o., so sídlom Svätoplukova 4, 040 01 Košice,
IČO: 36 196 886 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
2. kolo ponukového konania na predaj podstatnej časti majetku patriaceho k podniku úpadcu

1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
predmetom ponukového konania je podstatná časť majetku patriaceho k podniku úpadcu, a to nehnuteľnosti
zapísané v súpise oddelenej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 122/2019 zo dňa 26.06.2019 pod
položkou K055351, v znení aktuálizácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 137/2019 zo dňa 18.07.2019 pod
položkou K062058.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne (osobne alebo doporučenou zásielkou) v súlade so
záväznými podmienkami ponukového konania na adresu kancelárie správcu Námestie SNP 14, 811 06
Bratislava“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 20. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 20. deň pripadne na deň pracovného voľna za 20.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) záujemca je povinný zaobstarať si u správcu záväzné podmienky ponukového konania za nenávratný poplatok
vo výške 200,00 EUR + DPH t.j. 240,- EUR s DPH, ktorý uhradí k rukám správcu alebo v prospech účtu IBAN č.
SK43 1111 0000 0015 8364 5007 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky a to za každý jednotlivý výtlačok záväzných podmienok ponukového konania, spolu so
Zoznamom majetku podliehajúceho konkurzu (Príloha č. 1), s návrhom Kúpnej zmluvy (Príloha č. 2), ktorej obsah
bude možné zmeniť len so súhlasom správcu a Dohodou o zmluvnej pokute (Príloha č. 3).
c) v prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte správcu písomne na e-mail:
spravcovska@fardouspartners.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 26.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K015332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kračun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 529/97, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/97/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/97/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Zverejnenie 1. kola verejného ponukového konania
Okresný súd Košice I uznesením sp.zn.: 31OdK/97/2019 zo dňa 28.03.2019 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Július Kračun,
narodený: 26.02.1953, bytom: SNP 529/97, 049 25 Dobšiná, podnikajúci pod obchodným menom: Július Kračun DOS, s miestom
podnikania: SNP 529, 049 25 Dobšiná, IČO: 10916571 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.11.2006, zastúpený Centrom
právnej pomoci – kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, Košice 040 01, Slovenská republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy
o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 66/2019 dňa 03.04.2019,
pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 04.04.2019.
V zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR týmto vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku: prívesný
vozík
1.

Informácie o verejnom ponukovom konaní

1.

Vyhlasovateľ: Ing. Viliam Lafko, správca so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice

2.

Predmet výzvy na predkladanie ponúk na kúpu nasledovného majetku dlžníka:

Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec, druh vozidla: PRÍVES NÁKLADNÝ, EVČ: RV083YF, továrenská značka: BAN BAN PV-01//-, VIN: U5HV0751181RB0687, druh karosérie: DB valníková, stav vozidla: v premávke, kategória vozidla: O1
Súpisová hodnota: 350,00 Eur
3.

Spôsob predkladania ponúk na kúpu: Uchádzačom - záujemcom o odkúpenie majetku dlžníka môže byť ktorákoľvek fyzická alebo
právnická osoba

2.

Prekladanie záväzných ponúk

1.

V ponuke záujemcu, ktorú podpíše fyzická osoba alebo v prípade právnickej osoby štatutárny orgán, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží nasledovné doklady:
a. Právnická osoba: obchodné meno / názov spoločnosti
Fyzická osoba: meno a priezvisko
b. Právnická osoba: presná adresa sídla spoločnosti, príp. miesto podnikania
Fyzická osoba: adresa bydliska
c. Právnická osoba: IČO, (DIČ), IČ DPH, ak bolo pridelené
Fyzická osoba: dátum narodenia
d. Údaje o bankovom spojení: číslo účtu v tvare IBAN
e. Telefonické alebo e-mailové spojenie
f.
Právnické osoby, resp. fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť: kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo
živnostenského registra nie staršia ako 90 dní
Fyzická osoba: fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
g. Doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu
2.

Lehota na prekladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku a uplynie
posledný 15. deň o 14:00 hod.

3.

Záväzné ponuka záujemcu musí byť doručená v listinnej podobe na adresu sídla správcu: Ing. Viliam Lafko, so sídlom Murgašova
3, 040 01 Košice, a to osobne alebo poštou. Ponuka záujemcu musí byť fyzicky doručená najneskôr v deň určený v tomto
oznámení. Inak sa ponuka nebude považovať za riadne a včas doručenú, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím
určenej lehoty, takúto ponuku správca odmietne ako oneskorené.
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4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom,
v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo
iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne overené plnomocenstvo musí byť
prílohou záväznej ponuky.
5 Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 30OdK/134/2019, na obálke uviesť „1. kolo ponukového konania: "
31OdK/97/2019 – NEOTVÁRAŤ“.
6.

Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené náležitosti sa nebude
prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V
prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v
ktorej je suma za odkúpenie nehnuteľného majetku dlžníka najvyššia.

3.

Preddavok

Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 30 % z ponúkanej ceny na účet IBAN: SK32 8360
5207 0042 0273 7025 vedený v mBank S.A..
V správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno a priezvisko. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na
bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej záväznej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Preddavok musí byť
pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk do 14:00 hod.
4.

Obhliadka

Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese: lafko.spravca@gmail.com
5.

Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk

1.

Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu v nasledujúci deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

2.

Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe najvyššiu kúpnu
cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

V Košiciach, dňa 01.03.2021
Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty

K015333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Koklesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko mladosť 991/5, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1952
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/393/2018 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/393/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku všeobecnej podstaty podliehajúceho konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 32OdK/393/2018 zo dňa 22.10.2018 („Uznesenie“) súd vyhlásil
konkurz na majetok úpadcu Valéria Koklesová, narodená 18.04.1952, bytom: Sídlisko mladosť 991/5, 044 25
Medzev a za správcu ustanovil P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, zn.
správcu S 1836.
V súlade s § 10 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony účinným od 19. 1. 2021, správca upustil od organizovania 1. ponukového konania smerujúceho k predaju
majetku vyhláseného dňa 4. 1. 2021 v Obchodnom vestníku OV č. 1/2021.
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZKR“), správca opätovne vyhlasuje I. kolo verejného
ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
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podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku v čiastke OV 6/2019 zo dňa 9. 1. 2019 a v čiastke OV 233/2020 zo
dňa 3. 12. 2020.
I. Informácie o verejnom ponukovom konaní:
1. Vyhlasovateľ P/J/L k.s., Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca majetku dlžníka: Valéria Koklesová,
narodená 18.04.1952, bytom: Sídlisko mladosť 991/5, 044 25 Medzev.
2.Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je súpisová zložka majetku:
číslo
zložky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

súpisovej druh
Orná pôda
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha

7.
8.
9.

Zastavaná
plocha
nádvorie
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

10.

Trvalý trávny porast

Výmera
v m2
762
3899
13466
2042
10937
1770

Parcela č. Obec

Katastrálne
územie
Medzev
Medzev
Medzev
Medzev
Medzev
Medzev

Číslo LV súpisová
hodnota
1905
76 Eur
3853
30 Eur
3853
100 Eur
4117
15 Eur
4732
80 Eur
4115
45 Eur

Podiel

412
1742/1
2663
1995/2
2709
1993

Medzev
Medzev
Medzev
Medzev
Medzev
Medzev

1994

Medzev Medzev

4115

20 Eur

1/4

1112
2820

1995/1
2989/2

Medzev Medzev
Medzev Medzev

4115
4115

8 Eur
20 Eur

1/4
1/4

1496

2990/1

Medzev Medzev

4115

11 Eur

1/4

a 72

1/1
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

II. Podmienky ponukového kola:
1. Záujemca
Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na
práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane
zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony („záujemca“), ktorý kumulatívne
spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.

2. Označenie ponuky
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a
predloží tieto doklady:
a) obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby;
b) adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby;
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c) IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia a rodné číslo;
d) údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN,
e) telefonické alebo e-mailové spojenie,
f) kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní.

3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená
správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované
doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo
doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného ponukového konania sa neprihliada.
3. Adresa na doručenie
Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu: P/J/L k.s., Hviezdoslavova
1018, 075 01 Trebišov.
4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však overené
plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
5. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí obsahovať
náležitosti v bode 1. tohto článku a potvrdenie o zaplatení zálohy podľa bodu 8.
6. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 32OdK/393/2018, na obálke uviesť:
„I. kolo verejné ponukové konanie Valéria Koklesová – Neotvárať“.
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené
náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude
prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie majetku dlžníka
najvyššia.
8. Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 14:00 hod. toho dňa na účet
správcu číslo: IBAN: SK71 1100 0000 0029 4203 5513 vedený v Tatra banke, a. s., pod variabilným
symbolom: 323932018 a v správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno
a priezvisko. V opačnom prípade sa na ponuku neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový
účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
9. Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po dni kedy
uplynula lehota na predkladanie ponúk v sídle správcu.
10. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa majetok podliehajúci konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
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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.

V Trebišove, dňa 26. 3. 2021
P/J/L k.s.
JUDr. Lenka Ostró, komplementár
správca

K015334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Pancuráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Minská 701/17, 040 18 Košice - Krásna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1979
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/568/2019 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/568/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku všeobecnej podstaty podliehajúceho konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 31OdK/568/2019 zo dňa 10. 12. 2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok Slávka Pancuráková, narodená: 29. 7. 1979, bytom: Minská 701/17, 040 18 Košice - Krásna,
podnikajúca pod obchodným menom: Slávka Pancuráková, s miestom podnikania: Minská 17, 040 18 Košice Krásna, IČO: 46241434 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 6. 2. 2016 a za správcu ustanovil P/J/L
k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, zn. správcu S 1836.
V súlade s § 10 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony účinným od 19. 1. 2021, správca upustil od organizovania 1. ponukového konania smerujúceho k predaju
majetku vyhláseného dňa 4. 1. 2021 v Obchodnom vestníku OV č. 1/2021.
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZKR“), správca opätovne vyhlasuje I. kolo verejného
ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku v čiastke OV 66/2020 zo dňa 3. 4. 2020.
I. Informácie o verejnom ponukovom konaní:
1. Vyhlasovateľ P/J/L k.s., Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca majetku dlžníka: Slávka Pancuráková,
narodená: 29. 7. 1979, bytom: Minská 701/17, 040 18 Košice - Krásna.
2. Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je súpisová zložka majetku:
POZEMOK
číslo súpisovej
druh
zložky

Výmera
v m2

Parcela č.

1

460

C KN č 6915

záhrada

obec
KOŠICE
KRÁSNA
KOŠICE

-

Katastrálne
územie

Číslo
LV

súpisová hodnota
Podiel
v EUR

Krásna

1547

2 EUR

-
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2

orná pôda

10

3

orná pôda

13

4

orná pôda

13

5

záhrada

643

6

orná pôda

11

7

záhrada

36

8

Ostatná plocha

381

9

Ostatná plocha

457

10

Ostatná plocha

457

zastavaná plocha a
56
nádvorie
zastavaná plocha a
26
nádvorie
zastavaná plocha a
26
nádvorie

11
12
13
14

orná pôda

875

15

trvalý trávny porast

818

16

trvalý trávny porast

556

17

orná pôda

800

18

orná pôda

800

19

orná pôda

1126

20

orná pôda

30250

21

orná pôda

922

22

zastavaná plocha a
37
nádvorie

23

orná pôda

1984

KOŠICE
KRÁSNA
KOŠICE
E KN č 669/26
KRÁSNA
KOŠICE
E KN č 669/23
KRÁSNA
C
KN
č KOŠICE
1502/26
KRÁSNA
KOŠICE
E KN č 389/1
KRÁSNA
KOŠICE
C KN č 1477/5
KRÁSNA
KOŠICE
E KN č 1089
KRÁSNA
KOŠICE
E KN č 1140/9
KRÁSNA
KOŠICE
E KN č 1140/9
KRÁSNA
C
KN
č KOŠICE
1978/103
KRÁSNA
C
KN KOŠICE
č.1978/175
KRÁSNA
C
KN KOŠICE
č.1978/175
KRÁSNA
KOŠICE
C KN č. 13678
KRÁSNA
KOŠICE
C KN č. 10379
KRÁSNA
KOŠICE
C KN č. 10385
KRÁSNA
KOŠICE
C KN č. 11484
KRÁSNA
KOŠICE
C KN č. 13688
KRÁSNA
KOŠICE
C KN č. 10022
KRÁSNA
KOŠICE
C KN č. 14377
KRÁSNA
KOŠICE
C KN č. 11491
KRÁSNA
C KN č. 1930/ KOŠICE
6
KRÁSNA
C
KN
č. KOŠICE
14380/ 1
KRÁSNA
E KN č 366

-
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Krásna

3002

1 EUR

1/72

Krásna

3037

1 EUR

1/24

Krásna

4164

1 EUR

1/8

Krásna

4468

1 EUR

1/312

Krásna

4752

1 EUR

1/144

Krásna

4830

1 EUR

1/312

Krásna

5326

1 EUR

1/8856

Krásna

5327

1 EUR

1/2952

Krásna

5327

1 EUR

1/8856

Krásna

5629

2 EUR

1/32

Krásna

5711

1 EUR

1/120

Krásna

5711

1 EUR

1/24

Krásna

5779

25 EUR

9/175

Krásna

6128

30 EUR

63/818

Krásna

7841

200 EUR

1/1

Krásna

7841

300 EUR

1/1

Krásna

7841

300 EUR

1/1

Krásna

7841

450 EUR

1/1

Krásna

8017

1 EUR

3/30190

Krásna

8219

30 EUR

46/461

Krásna

9122

2 EUR

1/24

Krásna

9232

3 EUR

211/
45807

II. Podmienky ponukového kola:
1. Záujemca
Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na
práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane
zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony („záujemca“), ktorý kumulatívne
spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
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d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.

2. Označenie ponuky
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a
predloží tieto doklady:
a) obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby;
b) adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby;
c) IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia a rodné číslo;
d) údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN,
e) telefonické alebo e-mailové spojenie,
f) kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní.
3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená
správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované
doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo
doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného ponukového konania sa neprihliada.
3. Adresa na doručenie
Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu: P/J/L k.s., Hviezdoslavova
1018, 075 01 Trebišov.
4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však overené
plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
5. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí obsahovať
náležitosti v bode 1. tohto článku a potvrdenie o zaplatení zálohy podľa bodu 8.
6. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 31OdK/568/2019, na obálke uviesť:
„I. kolo verejné ponukové konanie Slávka Pancuráková – Neotvárať“.
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené
náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude
prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie majetku dlžníka
najvyššia.
8. Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 14:00 hod. toho dňa na účet
správcu číslo: IBAN: SK71 1100 0000 0029 4203 5513 vedený v Tatra banke, a. s., pod variabilným
symbolom: 315682019 a v správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno
a priezvisko. V opačnom prípade sa na ponuku neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový
účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
9. Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po dni kedy
uplynula lehota na predkladanie ponúk v sídle správcu.
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10. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa majetok podliehajúci konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok 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.

V Trebišove, dňa 26.3.2021
P/J/L k.s.
JUDr. Lenka Ostró, komplementár
správca

K015335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javorová 289/3, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1976
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/273/2019 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/273/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku všeobecnej podstaty podliehajúceho konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 26OdK/273/2019 zo dňa 4. 6. 2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok Jana Horváthová, narodená: 03.06.1976, bytom: Javorová 289/3, 056 01 Gelnica a za správcu ustanovil
P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, zn. správcu S 1836.
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZKR“), správca opätovne vyhlasuje I. kolo verejného
ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku v čiastke OV 207/2019 zo dňa 25. 10. 2019 v znení
aktualizovaného súpisu zverejneného v OV 1/2021, zo dňa 4. 1. 2021.
I. Informácie o verejnom ponukovom konaní:
1. Vyhlasovateľ P/J/L k.s., Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca majetku dlžníka: Jana Horváthová,
narodená: 03.06.1976, bytom: Javorová 289/3, 056 01 Gelnica.
Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je súpisová zložka majetku:
POZEMOK
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo
zložky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

súpisovej druh

Konkurzy a reštrukturalizácie
Výmera
v m2

Parcela
č.

216

274

216

275

288

364

288

365

194

466

194

467

1126

758

1126

759

1169

835

1169

836

1280

922

1280

923

359

964

359

965

1036

1038

1036

1039

295

1230

295

1231

761

1430/ 1

929

1430/ 2

726

1431/ 1

839

1431/ 2

50

1570/ 1

363

1570/ 2

107

1574/ 1

174
orná pôda
trvalý
trávny
914
porast
trvalý
trávny
914
porast

1574/ 2

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

trávny
trávny
trávny
trávny

1761
1762

791

1865

791

1866

522

2032

522

2033

701

2124

obec
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ

Deň vydania: 31.03.2021

Katastrálne
územie

Číslo
LV

súpisová hodnota v Podiel
EUR

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

3€

1/32

Veľký Folkmar

383

3€

1/32

Veľký Folkmar

383

3€

1/32

Veľký Folkmar

383

3€

1/32

Veľký Folkmar

383

3€

1/32

Veľký Folkmar

383

3€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

3€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

2€

1/32

Veľký Folkmar

383

2€

1/32

Veľký Folkmar

383

2€

1/32

Veľký Folkmar

383

2€

1/32

Veľký Folkmar

383

2€

1/32
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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701

2125

829

2298/ 2

865

2299/ 2

1129

2517/ 1

846

2517/ 2

1708

2521

295

2674/ 1

419

2674/ 2

323

2675/ 1

310

2675/ 2

683

2781

683

2785

629

2912

629

2913

1313

3050

1313

3051

899

3219

899

3220

64

90560/ 1

60

90560/ 2

82

90562/ 1

358

91318/ 1

orná pôda
368
trvalý
trávny
porast
369
trvalý
trávny
porast
718

91319/ 1

orná pôda

92163

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
orná pôda

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

108

91682/ 2
91683/ 2

orná pôda
108
trvalý
trávny
porast
1421
trvalý
trávny
porast
1421

92164

orná pôda

92978/ 2

70

92495
92496

orná pôda
200
trvalý
trávny
porast
475
trvalý
trávny
porast
475

92979/ 2

lesný pozemok 152553
trvalý
trávny
porast
4336

655

93314
93315

915

VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
FOLKMAR

Deň vydania: 31.03.2021

Veľký Folkmar

383

2€

1/32

Veľký Folkmar

383

2€

1/32

Veľký Folkmar

383

2€

1/32

Veľký Folkmar

383

3€

1/32

Veľký Folkmar

383

2€

1/32

Veľký Folkmar

383

5€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

3€

1/32

Veľký Folkmar

383

2€

1/32

Veľký Folkmar

383

2€

1/32

Veľký Folkmar

383

2€

1/32

Veľký Folkmar

383

5€

1/32

Veľký Folkmar

383

5€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

383

1€

1/32

Veľký Folkmar

754

5€

1/3184

Veľký Folkmar

755

1€

1/3184
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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lesný pozemok

480167

lesný pozemok

193

ostatná plocha

108698

lesný pozemok

35958

lesný pozemok

1148

lesný pozemok

97420

lesný pozemok

168659

lesný pozemok

584

lesný pozemok

3166

lesný pozemok

115714

orná pôda

131234

VEĽKÝ
FOLKMAR
VEĽKÝ
917/ 3
FOLKMAR
VEĽKÝ
1130
FOLKMAR
VEĽKÝ
1131
FOLKMAR
VEĽKÝ
1495/ 1
FOLKMAR
VEĽKÝ
1495/ 2
FOLKMAR
VEĽKÝ
1495/ 8
FOLKMAR
VEĽKÝ
1495/ 9
FOLKMAR
VEĽKÝ
1495/ 10 FOLKMAR
VEĽKÝ
3403
FOLKMAR
VEĽKÝ
91300/ 2 FOLKMAR
917/ 2

Deň vydania: 31.03.2021

Veľký Folkmar

61

14 €

1/3184

Veľký Folkmar

61

1€

1/3184

Veľký Folkmar

61

3€

1/3184

Veľký Folkmar

61

1€

1/3184

Veľký Folkmar

61

1€

1/3184

Veľký Folkmar

61

3€

1/3184

Veľký Folkmar

61

3€

1/3184

Veľký Folkmar

61

1€

1/3184

Veľký Folkmar

61

1€

1/3184

Veľký Folkmar

61

3€

1/3184

Veľký Folkmar

61

4€

1/3184

II. Podmienky ponukového kola:
1. Záujemca
Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na
práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane
zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony („záujemca“), ktorý kumulatívne
spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2. Označenie ponuky
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a
predloží tieto doklady:
a) obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby;
b) adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby;
c) IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia a rodné číslo;
d) údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN,
e) telefonické alebo e-mailové spojenie,
f) kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní.
3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená
správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované
doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo
doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného ponukového konania sa neprihliada.
3. Adresa na doručenie
Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu: P/J/L k.s., Hviezdoslavova
1018, 075 01 Trebišov.
4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však overené
plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
5. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí obsahovať
náležitosti v bode 1. tohto článku a potvrdenie o zaplatení zálohy podľa bodu 8.
6. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 26OdK/273/2019, na obálke uviesť:
„I. kolo verejné ponukové konanie Jana Horváthová – Neotvárať“.
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené
náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude
prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie majetku dlžníka
najvyššia.
8. Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 14:00 hod. toho dňa na účet
správcu číslo: IBAN: SK71 1100 0000 0029 4203 5513 vedený v Tatra banke, a. s., pod variabilným
symbolom: 262732019 a v správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno
a priezvisko. V opačnom prípade sa na ponuku neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový
účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
9. Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po dni kedy
uplynula lehota na predkladanie ponúk v sídle správcu.
10. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa majetok podliehajúci konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok 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.

V Trebišove, dňa 26.3.2021
P/J/L k.s.
JUDr. Lenka Ostró, komplementár
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správca

K015336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicu Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 306, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/36/2021 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/36/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca majetku dlžníka: Ján Cicu, narodeného 28.07.1950, bytom Leles
306, 076 84 Leles, email: grendel@grendel.sk, konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp. zn.
26OdK/36/2021 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka - kolo II.
Kolo: druhé
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.majetku:

Popis nehnuteľných vecí/súboru:

Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 2006
Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec
1.
Parcela registra "E": Zastavané plochy a nádvoria
Parcelné číslo: 1558/1
Výmera: 318 m2
Vlastník:
Ján Cicu, dlžník
Deň a dôvod zápisu: 04.03.2021 podlieha konkurzu

Spoluvlastníckypodiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku v €

1/40

800,-EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.majetku:

Popis nehnuteľných vecí/súboru:

Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 2006
Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec
2.
Parcela registra "E": Záhrad
Parcelné číslo: 1560/1
Výmera: 263 m2
Vlastník:
Ján Cicu, dlžník
Deň a dôvod zápisu: 04.03.2021 podlieha konkurzu

Spoluvlastníckypodiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku v €

1/40

800,-EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Súpisová hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis nehnuteľných vecí/súboru:

Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 2006
Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec
3.
Orientačné a popisné číslo: 463
Parcelné číslo: 1558/1
Výmera: 318 m2
Vlastník:
Ján Cicu, dlžník
Deň a dôvod zápisu: 04.03.2021 podlieha konkurzu

Deň vydania: 31.03.2021

Spoluvlastníckypodiel dlžníka:

majetku v €

1/40

1.000,-EUR

Súpis majetku konkurznej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 50/2021 zo dňa 15.03.2021
K012809
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú
ponúknutú sumu na účet správcu, pričom je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK25 0900 0000 0050 4433 1293,
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese grendel@grendel.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. V druhom
kole ponukového konania sa majetok dlžníka predáva minimálne za 50% súpisovej hodnoty majetku. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca

K015337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 850/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisák
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/375/2020 S-1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/375/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka Mikuláš Polák, nar. 24.11.1978, bytom Lomnická 850/7, 040 01
Košice-Sever (ďalej len „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
32OdK/375/2020, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje týmto:

1. kolo ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty v zmysle oznamu
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 42/2021 z 03.03.2021.

Predmet ponukového konania:

1. Obchodný podiel vo veľkosti 100% základného imania v obchodnej spoločnosti NOMS Slovensko, s.r.o., so
sídlom 049 55 Ardovo, IČO: 35 878 771

Súpisová hodnota majetku: 6 640,00 EUR

2. Obchodný podiel vo veľkosti 100% základného imania v obchodnej spoločnosti NORIS SLOVENSKO, s.r.o., so
sídlom 049 55 Ardovo, IČO: 48 021 229

Súpisová hodnota majetku: 5 000,00 EUR

Podmienky 1. kola ponukového konania:

1. Záujemcovia o prevod obchodného podielu doručia svoje ponuky písomne v zalepenej obálke s
označením „Ponukové konanie - 32OdK/375/2020 - Neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je
kancelária správcu Ing. Andrea Sisák, Mlynská 27, 040 01 Košice.
2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym dňom o 15.30 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na
deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15.30 hod. Na záväzné
ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
3. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu ponukového konania, ktorý
musí byť zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh cenovej ponuky na
prevod obchodného podielu v eurách, v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží
aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne
overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia
občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci
zaplatenie zálohy na kúpnu cenu, číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha
v prípade, ak záujemca nebude úspešný a súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely
ponukového konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
4. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkanej súpisovej zložky majetku. Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu
správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.,
č. účtu IBAN: SK56 0900 0000 0051 6963 6402
zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť a)
spisovú značku konkurzu: 32OdK/375/2020, b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade
fyzickej osoby – meno a priezvisko.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 4. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

308

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

konania nebude prihliadať.
6. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 3 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný
záznam.
7. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v akom sa
bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
9. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
10. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.
11. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
12. Všetky náklady spojené s prevodom obchodného podielu vrátane zápisu v príslušnom registri uhradí
v plnom rozsahu úspešný záujemca (nadobúdateľ).
13. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0915 949 997 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: sisak.spravca@gmail.com

Ing. Andrea Sisák, správca podstaty

K015338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRODUKTA akciová spoločnosť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kapušany 0, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 664 504
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/34/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/34/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU ÚPADCU – JABLONOV NAD TURŇOU - 1. KOLO
Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., úpadcu AGROPRODUKTA akciová spoločnosť,
so sídlom 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 31 664 504 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje dňom 01.04.2021 na základe
záväzného pokynu príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku Úpadcu.
Časť podniku Úpadcu tvorí nasledovný nehnuteľný a hnuteľný majetok Úpadcu:
i.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu zapísané na LV č. 2442 a na LV č.
1187, k.ú. Jablonov nad Turňou, okres Rožňava:

Por. č. Druh majetku
stavba súp.
1
300
stavba súp.
2
301
stavba súp.
3
646
stavba súp.

Druh stavby
č.
skleník
č.
skleník
č.
skleník
č.

Na parc. č.
3422/36 parcela
„C“
3422/39 parcela
„C“
3422/33 parcela
„C“
3422/30 parcela

LV č. K.ú.
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
registra

Obec
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov

Okres

Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
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4

649
stavba
649
stavba
654
stavba
655
stavba
656
stavba
657
stavba
658
stavba
659
stavba
661
stavba
702
stavba
703
stavba
704
stavba
705

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

skleník
súp.

č.

súp.

č.

súp.

č.

súp.

č.

súp.

č.

súp.

č.

súp.

č.

súp.

č.

súp.

č.

súp.

č.

súp.

č.

súp.

skleník
č. preberacia
stanica

skleník
skleník
skleník
skleník
skleník
skleník
skleník
sklad
skleník
skleník

stavba

18

stavba
stavba
706
stavba
716

19
20

ii.

čistička

súp.
súp.

úradná budova
č. preberacia
stanica
č.
vodojem

Konkurzy a reštrukturalizácie
„C“
3422/80
„C“
3422/25
„C“
3422/49
„C“
3422/47
„C“
3422/69
„C“
3422/72
„C“
3422/75
„C“
3422/27
„C“
3422/44
„C“
3422/66
„C“
3422/53
„C“
3422/57
„C“
3422/50
„C“
3422/51
„C“
3422/60
„C“
3422/54
„C“

2442 Turňou
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
2442 Turňou
registra
Jablonov
1187 Turňou
registra
Jablonov
1187 Turňou

parcela registra
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela

Deň vydania: 31.03.2021
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou
nad Jablonov
Turňou

Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1
nad
Rožňava SR 1/1

Hnuteľné veci:

Por. č. 21: Hnuteľná vec – kotle na vykurovanie 2 ks, inv. č. 300112, miera opotrebenia: opotrebené,
umiestnenie: Jablonov nad Turňou;
Por. č. 22: Hnuteľná vec – fukár na štiepku, inv. č. 300113, miera opotrebenia: opotrebené, umiestnenie:
Jablonov nad Turňou;
Por. č. 23: Hnuteľná vec – transofmátor, inv. č. 300070, miera opotrebenia: opotrebené, umiestnenie: Jablonov
nad Turňou.

Podmienky ponukového konania poskytne správca v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu
(presov@irkr.sk) alebo v listinnej podobe v úradných hodinách v kancelárii správcu v Bratislavskom kraji na
adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase 9:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. 16:00 hod., na základe žiadosti o zaslanie podmienok ponukového konania a za úhradu poplatku vo výške 100,€ (slovom: jednosto eur) bez DPH, t.j. 120,- € (slovom: stodvadsať eur) s DPH.
V žiadosti o zaslanie podmienok ponukového konania, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp.
fyzická osoba, 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,

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

310

Obchodný vestník 62/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2021

d.

údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.

emailovú adresu,

f.

telefonické spojenie,

g.

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

Obálky so záväznými ponukami sú záujemcovia povinní zaslať na adresu sídla správcu: I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava k spisovej značke 26K/34/2017 S1436, pričom
ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr do 20.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej
obálke, na prednej strane ktorej sú záujemcovia povinní uviesť výrazným typom písma „Ponukové konanie –
predaj časti podniku – AGROPRODUKTA akciová spoločnosť – NEOTVÁRAŤ!!!“.
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať správcom stanovené podmienky alebo nebudú riadne doručené, sa v ponukovom
konaní nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

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

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