Obchodný vestník 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

K015339
Spisová značka: 4K/73/2016
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Mgr. Valéria Doležalová, bytom 9. mája 30/B, 900 29 Nová
Dedinka, nar. 26.11.1985, správcom ktorého je: JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina
Benku 9, Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Mgr. Valéria Doležalová, bytom 9. mája 30/B, 900 29 Nová Dedinka, nar.
26.11.1985 zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne ( a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa
§ 125 CSP) 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. Ak ZKR 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. V odvolaní
sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Bratislava I dňa 26.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K015340
Spisová značka: 33OdK/30/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Šárközy, nar. 16.10.1984, Miestny úrad
Bratislava, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Šárközy, nar. 16.10.1984, Miestny úrad Bratislava,
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn.
správcu: S1690.
IV.
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 platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené 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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný 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.
IX.
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 ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 102/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). 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). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 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).

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 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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K015341
Spisová značka: 33OdK/31/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Bachratý, nar. 07.11.1992, Cabanova 2191 /
42, 841 02 Bratislava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Bratislava.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Bachratý, nar. 07.11.1992, Cabanova 2191 / 42, 841 02

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie Lazaretská 23, 811 09 Bratislava,
zn. správcu: S1465.
IV.
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 platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené 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. 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.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný 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.
IX.
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 ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 101/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). 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). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 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 Bratislava I dňa 23.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K015342
Spisová značka: 5OdK/58/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Adriana Kapustíková, nar. 20. 05.
1985, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Adriana Kapustíková, nar. 20. 05. 1985, trvale bytom
mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica.
II.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Horná
13, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1767.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
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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f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K015343
Spisová značka: 5OdK/60/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Marek Tupý, nar. 03. 07. 1985,
trvale bytom Matuškova 140/16, 976 31 Vlkanová, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Marek Tupý, nar. 03. 07. 1985, trvale bytom
Matuškova 140/16, 976 31 Vlkanová.
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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Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - MS Insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01
Zvolen, zn.: S1948.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K015344
Spisová značka: 5OdK/62/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Daniel Ertl, nar. 15. 01. 1975,
trvale bytom Za nožiarňou 639/1, 976 13 Slovenská Ľupča, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Daniel Ertl, nar. 15. 01. 1975, trvale bytom Za
nožiarňou 639/1, 976 13 Slovenská Ľupča.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika
834/1, 963 01 Krupina, zn.: S1346.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K015345
Spisová značka: 2OdS/3/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Lucia Boboková, nar. 15. 09.
1982, trvale bytom Javornícka 12, 974 11 Banská Bystrica, ktorého správcom konkurznej podstaty je JUDr. Juraj
Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn.: S1709, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
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rozhodol
I.

V y z ý v a správcu, aby d o p l n i l návrh splátkového kalendára.

II.
Poučenie:

U r č u j e správcovi lehotu 30 dní na doplnenie návrhu splátkového kalendára.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR v spojení s § 168e ods. 2 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K015346
Spisová značka: 5OdK/60/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka - Jozef Pavlík, nar. 09. 04.
1975, trvale bytom Lukavica 92, 966 81 Žarnovica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Pavlík, s
miestom podnikania Lukavica 92, 966 81 Žarnovica, IČO: 44 495 447, ktorého správcom konkurznej podstaty je
KORE management, k. s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn.: S1888, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty - KORE management, k. s., so sídlom kancelárie Stráž
223, 960 01 Zvolen, zn.: S1888.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A,
974 01 Banská Bystrica, zn.: S1606.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie (§ 166j ods. 3 ZKR).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K015347
Spisová značka: 5OdK/2/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka - Andrea Tomiová, nar. 06.
06. 1977, trvale bytom ul. 9. mája 334/2, 049 16 Jelšava, ktorého správcom konkurznej podstaty je INWORX k.s. so
sídlom kancelárie A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu: S1895, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty - INWORX k.s. so sídlom kancelárie A. H. Škultétyho 5,
990 01 Veľký Krtíš, značka správcu: S1895.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Insolvency services, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960
01 Zvolen, zn.: S1856.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie (§ 166j ods. 3 ZKR).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
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uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K015348
Spisová značka: 3OdK/8/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka - Magdaléna Mišutková, nar.
10. 10. 1950, trvale bytom Matuškova 826/3, 960 01 Zvolen, ktorého správcom konkurznej podstaty je FARDOUS
PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1752, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty - FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1752.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - WITT & KLEIM RENEWALS k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6,
974 01 Banská Bystrica, zn.: S1971.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie (§ 166j ods. 3 ZKR).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K015349
Spisová značka: 5OdK/74/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka - Igor Oláh, nar. 16. 08. 1959,
trvale bytom Sklárska 379/6, 985 26 Málinec, ktorého správcom konkurznej podstaty je JUDr. Eva Háberová, so
sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, zn.: S1367, takto
rozhodol
I.
Odvoláva
960 01 Zvolen, zn.: S1367.

správcu konkurznej podstaty - JUDr. Eva Háberová, so sídlom kancelárie Trhová 1,

II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Bankruptcy and recovery innovative corporation, so sídlom
kancelárie Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1893.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie (§ 166j ods. 3 ZKR).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

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

19

Obchodný vestník 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K015350
Spisová značka: 31K/18/2015
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Ladislav Kovács, nar. 16.08.1974, Komjatická 58,
940 01 Nové Zámky, ktorého správcom je: Ing. Rudolf Ivan, adresa kancelárie Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Ladislav Kovács, nar. 16.08.1974, Komjatická 58, 940 01 Nové
Zámky, pre nedostatok majetku.
II. Súd n e p r i z n á v a správcovi - Ing. Rudolf Ivan, adresa kancelárie Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, odmenu a
náhradu výdavkov.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) 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 C.s.p.).
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
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K015351
Spisová značka: 23K/1/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: NARZEP s. r. o., IČO: 47 239 042, so sídlom: Školská 2743/3,
946 03 Kolárovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: NARZEP s. r. o., IČO: 47 239 042, so sídlom Školská
2743/3, 946 03 Kolárovo, takto
rozhodol

I.
Súd u s t a n o v u j e Mgr. Ladislava Baráta, S 1182, so sídlom kancelárie: Školská 3, 949 01 Nitra,
za predbežného správcu dlžníkovi NARZEP s. r. o., IČO: 47 239 042, so sídlom: Školská 2743/3, 946 03 Kolárovo.
II.
Predbežný správca je p o v i n n ý 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Uznesenie sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZoKR )
.
Okresný súd Nitra dňa 26.3.2021
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JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K015352
Spisová značka: 29K/5/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Nitra, IČO: 42 499 500,
so sídlom: Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : MARTEK, s.r.o., IČO: 35 752
815, so sídlom: Hviezdoslavova 1024/50, 940 01 Šurany, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e JUDr. Marek Ďuran, sídlo kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka
správcu: S 1409, za predbežného správcu dlžníkovi MARTEK, s.r.o., IČO: 35 752 815, so sídlom: Hviezdoslavova
1024/50, 940 01 Šurany.
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Uznesenie sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR
).

Okresný súd Nitra dňa 25.3.2021
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K015353
Spisová značka: 1K/21/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MRCOMPANY s. r. o. v konkurze, so
sídlom Kukučínova 2041/2, 069 01 Snina, IČO: 44 992 467, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad, so sídlom
kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol

konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: MRCOMPANY s. r. o. v konkurze, so sídlom Kukučínova 2041/2, 069 01
Snina, IČO: 44 992 467 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 26.3.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K015354
Spisová značka: 2K/20/2016
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Michal Kotrady, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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08.01.1953, bytom Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, správcom ktorého je: Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, o návrhu správcu zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č. k. 2K/20/2016-207 zo dňa 28.01.2021 z r u š i l konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu: Michal Kotrady, nar. 08.01.1953, bytom Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, po
splnení konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021
Okresný súd Prešov dňa 26.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015355
Spisová značka: 2K/23/2018
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Bechera, s miestom podnikania
Hrnčiarska 1601/30, 09101 Stropkov, IČO: 30305080, správcom ktorého je: HMG Recovery, k. s., so sídlom
kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku, uznesením č. k. 2K/23/2018-272 zo dňa 18.01.2021 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu:
Jozef Bechera, s miestom podnikania Hrnčiarska 1601/30, 09101 Stropkov, IČO: 30305080, po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021
Okresný súd Prešov dňa 26.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015356
Spisová značka: 2K/31/2012
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marián Fedor, nar.
23.12.1955, bytom 086 22 Kobyly 23, správcom ktorého je: JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie
Dobrianského 1651, Vranov nad Topľou 093 01, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku, uznesením č. k. 2K/31/2012-198 zo dňa 18.01.2021 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu: Marián Fedor, nar. 23.12.1955, bytom 086 22 Kobyly 23, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021
Okresný súd Prešov dňa 26.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015357
Spisová značka: 2R/4/2011
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNITRANS TATRY, s.r.o. v konkurze,
so sídlom Levočská 827/23, Poprad 058 01, IČO: 36 482 714, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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MUDr. Alexandra 4, Kežmarok 060 01, IČO: 36 795 364, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k.
2R/4/2011-431 zo dňa 14.01.2021 z r u š i l
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: UNITRANS TATRY, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Levočská 827/23, Poprad 058 01, IČO: 36 482 714, pre nedostatok majetku..
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
Okresný súd Prešov dňa 26.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015358
Spisová značka: 4K/19/2017
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Technoinvest - Holding, a.s., so
sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 35 732 016, správcom ktorého je : FARDOUS PARTNERS správcovská,
k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, o návrhu REMARQ PLUS TRADE Kft., so sídlom Móricz
Zsigmond rakpart 6-8, Györ 9022, Maďarská republika, číslo zápisu: 08-09-030411, ktorá podniká na území
Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky REMARQ PLUS TRADE Kft. organizačná zložka, so
sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 367 118, na jej vstup do konkurzného
konania, uznesením č. 4K/19/2017-622 zo dňa 13.01.2021
p r i p u s t i l vstup: REMARQ PLUS TRADE
Kft., so sídlom Móricz Zsigmond rakpart 6-8, Györ 9022, Maďarská republika, číslo zápisu: 08-09-030411, ktorá
podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky REMARQ PLUS TRADE Kft.
organizačná zložka, so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 367 118, do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: Technoinvest - Holding, a.s., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice,
IČO: 35 732 016, namiesto pôvodného veriteľa: Arbitrators & Advisors, s.r.o., v likvidácii, so sídlom Murgašova 3, 040
01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 721 638, v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 264 493,05 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.

Okresný súd Prešov dňa 26.3.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K015359
Spisová značka: 4K/19/2017
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Technoinvest - Holding, a.s., so
sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 35 732 016, správcom ktorého je : FARDOUS PARTNERS správcovská,
k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, o návrhu Mgr. Ivana Centka, nar. 25.10.1967, bytom
Zlatá Idka 6, 044 61 Zlatá Idka na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 4K/19/2017-628 zo
dňa 26.01.2021 p o t v r d i l prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa JUDr.
Jarmily Centkovej, nar. 11.2.1966, bytom Topásová 48, Košice 040 11
na navrhovateľa Mgr. Ivana Centka,
nar. 25.10.1967, bytom Zlatá Idka 6, 044 61 Zlatá Idka a to v celkovej výške pohľadávok 50000 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
Okresný súd Prešov dňa 26.3.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K015360
Spisová značka: 2K/19/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Adrián Košuda, nar.
25.04.1978, Mlynská 1486/103, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je: JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom
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kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Adrián Košuda, nar. 25.04.1978, Mlynská 1486/103, 093 01 Vranov nad
Topľou, 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 26.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015361
Spisová značka: 40K/10/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Eduard Király, nar. 14.04.1954, trvale
bytom Družstevná 644/5, 958 01 Partizánske, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Bohuslav Gelatka so
sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Eduard Király, nar. 14.04.1954, trvale bytom Družstevná 644/5, 958 01 Partizánske sa
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 26.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K015362
Spisová značka: 39R/1/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu MÄSOTOP, s. r. o. v konkurze so sídlom
Ovocná 205, 955 01 Topoľčany, IČO 36 539 431, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom
kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220, o návrhu na
odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto
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nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 26.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K015363
Spisová značka: 28K/8/2009
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Žrebčín Motešice, a. s. v konkurze so
sídlom 913 26 Motešice, IČO 36 297 526, ktorého správcom je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. so
sídlom kancelárie Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO 44 088 833, značka správcu S1240, o návrhu na odvolanie
správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie Pluhová 2,
831 03 Bratislava, IČO 44 088 833, značka správcu S1240.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 26.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K015364
Spisová značka: 25K/18/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GAPEJA, s.r.o., IČO: 35 850 965,
Hlavná 918/2, 924 01 Galanta, posledným správcom majetku ktorého bol B.F.B. správcovská v.o.s., so sídlom
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, značka správcu S1220, o ustanovení správcu do funkcie po
konaní schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Trnavský správcovský dom, k. s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, IČO: 47 246 880, značka správcu S1685.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K015365
Spisová značka: 25K/2/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka Holzhäuer Slovakia, s.r.o.,
IČO 36 665 193, Štefánikova 697, 905 01 Senica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.
Sro, vložka č. 18902/T, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie: Halenárska 18, 917 01
Trnava, uznesením č. k. 25K/2/2010 - 1121 zo dňa 19.02.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 25.02.2021
zrušil konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.03.2021
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Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K015366
Spisová značka: 25K/2/2008
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka Ján Razgyel, nar.
27.11.1953, Rastice 200, 930 39 Zlaté Klasy, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Razgyel - TRANSPORT,
Rastice 200, 930 39 Zlaté Klasy, IČO: 11 848 162, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Dunajskej
Strede, číslo živnostenského registra 201-8884, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom
kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, uznesením č. k. 25K/2/2008 - 1113 zo dňa 03.02.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 09.02.2021 zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.03.2021
Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K015367
Spisová značka: 25K/24/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka Lekáreň ALTHEA JZ&JP, s.r.o.,
Starohájska 1, 917 01 Trnava, IČO: 44 604 912, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro,
vložka č. 23380/T, správcom majetku ktorého je: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie: Royova 9,
Piešťany, uznesením č. k. 25K/24/2012 - 480 zo dňa 02.02.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
09.02.2021 zrušil konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
16.03.2021.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.03.2021
Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K015368
Spisová značka: 9K/3/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu L.A. Crash, s. r. o., so sídlom Horný Val
8/17, 010 01 Žilina, IČO: 47 561 424, v časti o návrhu správcu JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, značka správcu: S1242 na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva
správcovi JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01
Žilina, značka správcu: S1242, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 2.760 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 26.3.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudkyňa
K015369
Spisová značka: 10K/2/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sportunion, s.r.o., so sídlom Radoľa 464, 023 36 Radoľa,
IČO: 47 519 355, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
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Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Sportunion, s.r.o., so sídlom Radoľa 464, 023 36 Radoľa, IČO: 47 519
355.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 Žilina dňa 26.3.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudkyňa
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K015370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chládek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 2590 / 3, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1955
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdS/1/2020 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdS/1/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 4OdS/1/2020 zo dňa 29.01.2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku 29/2021 vydanom dňa 12.02.2021 pod č. K007191, bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi dlžníka Ing.
Peter Chládek, nar. 13.06.1955, trvale bytom Továrenská 2590/3, 811 09 Bratislava a súčasne bola do
funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74B, 821 02
Bratislava, značka správcu S1704.

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu, spis. zn. 4OdS/1/2020 S1704 je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Trnavská 74B, 821 02 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od
08.00 do 15.00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom na
kancelaria@krivankon.eu.
V Bratislave, dňa 16.03.2021
KRIVANKON k.s.
Správca S 1704

K015371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chládek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 2590 / 3, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1955
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdS/1/2020 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdS/1/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

KRIVANKON k.s., správca S1704, so sídlom kancelárie Trnavská 74B, 821 02 Bratislava, správca úpadcu Ing.
Peter Chládek, nar. 13.06.1955, trvale bytom Továrenská 2590/3, 811 09 Bratislava v súlade s nariadením
Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu oznamujeme, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I, č. k.: 4OdS/1/2020 zo dňa 29.01.2021 bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi.
KRIVANKON k.s., the bankrupt. trustee S1704, seated on Trnavská 74B, 821 02 Bratislava, as the bankrupt
trustee of Ing. Peter Chládek, born on the 13th of June 1955, living on Továrenská 2590/3, 811 09 Bratislava
(hereinafter only “the Bankrupt“), has according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000 the duty to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 4OdS/1/2020
dated on 29th of January 2021 bankruptcy was provided protection from creditors.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12.02.2021.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on the 12th of February 2021.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - KRIVANKON k.s., Trnavská 74B, 821 02 Bratislava,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava 1, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - KRIVANKON k.s., Trnavská 74B, 821 02
Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45
days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court - District
Court Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava 1, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the
period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the
conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 the fixtures shall be divided
in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality.
The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias
must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the
objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000
z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Bratislave dňa 16.03.2021
In Bratislava, on 16th of March 2021
KRIVANKON k.s., správca
KRIVANKON k.s., trustee of the bankrupt

K015372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikle-Barát Peter, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlaváčikova 3163/33, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/337/2020 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/337/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Podľa § 167j ods. 1 ZoKR správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty. Do súpisu konkurznej podstaty
nebol zapísaný žiaden majetok, nakoľko doposiaľ správca žiaden majetok postupom uvedeným v ustanovení §
166i ods. 1 ZoKR nezistil. Správca zisťoval majetok najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií
poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Iné šetrenia, vrátane pomerov dlžníka, ktoré môžu mať
vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze, ako nákladov konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov, alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Podnet môžu veritelia podať
písomne na adresu správcu do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o zverejnení súpisu konkurznej
podstaty.
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K015373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/499/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/499/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OPRAVA - Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca týmto opravuje zverejnenie – Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok zo dňa
18.03.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 56/2021 dňa 23.03.2021, ID: 2852157.

JUDr. Štefan Dedák, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S1406, so sídlom kancelárie
Mostová 2, 81102 Bratislava ako konkurzný správca dlžníka: Janka Ružičková, nar. 07. 06. 1959, trv. byt.
Lermontova 911/3, Bratislava, štátna občianka SR, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa: Ivan Kosák, tr. bytom Horné Orešany 487, Horné Orešany:

Poradové číslo veriteľa
6/1

Dátum prijatia prihlášky
11.02.2021

Veriteľ
Ivan Kosák

Prihlásená suma
1161,79 EUR

prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
V Bratislave, dňa 26.03.2021
JUDr. Štefan Dedák, správca

K015374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/499/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/499/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OPRAVA - Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca týmto opravuje zverejnenie – Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

33

Obchodný vestník 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

18.03.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 56/2021 dňa 23.03.2021, ID: 2852158.

JUDr. Štefan Dedák, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S1406, so sídlom kancelárie
Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovensko ako konkurzný správca dlžníka: Janka Ružičková, nar. 07. 06. 1959,
trv. byt. Lermontova 911/3, Bratislava, štátna občianka SR, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa: Ladislav Hölc, tr. bytom Tr. SNP 48, Banská Bystrica:

Poradové číslo veriteľa
7/1

Dátum prijatia prihlášky
15.02.2021

Veriteľ
Ladislav Hölc

Prihlásená suma
1000 EUR

prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
V Bratislave, dňa 26.03.2021
JUDr. Štefan Dedák, správca

K015375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/499/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/499/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OPRAVA - Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca týmto opravuje zverejnenie – Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok zo dňa
18.03.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 56/2021 dňa 23.03.2021, ID: 2852159.
JUDr. Štefan Dedák, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S1406, so sídlom kancelárie
Mostová 2, 81102 Bratislava ako konkurzný správca dlžníka: Janka Ružičková, nar. 07. 06. 1959, trv. byt.
Lermontova 911/3, Bratislava, štátna občianka SR, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa: Ing. Mário Krištofík, tr. bytom Helenárska 34, Trnava:

Poradové číslo veriteľa
8/1

Dátum prijatia prihlášky
23.02.2021

Veriteľ
Ing. Mário Krištofík

Prihlásená suma
15.551,97 EUR

prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
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V Bratislave, dňa 26.03.2021
JUDr. Štefan Dedák, správca

K015376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strelecký Alojz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 369, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1976
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/523/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/523/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 2
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková 17563/2C, Bratislava, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Alojz Strelecký, nar. 14. 10. 1976, trv. byt. Jakubov 369, okr. Malacky,
konanie vedené na OS BA č. k. 27OdK/523/2020, v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo
verejného ponukového konania č. 2 na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Podiely na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na LV 516
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 516, kat. územie: Plavecký Peter, obec PLAVECKÝ PETER, okres Senica
Pozemky:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
Výmera v m2 LV Okres, Obec, Kat. územie
Spoluvl. podiel
2
3638
orná pôda
439
516 Senica, Plavecký Peter, Plavecký Peter
4/320
3
3639
trvalý trávny porast 81
516 Senica, Plavecký Peter, Plavecký Peter
4/320
4
3640
trvalý trávny porast 31
516 Senica, Plavecký Peter, Plavecký Peter
4/320
5
3989
orná pôda
1043
516 Senica, Plavecký Peter, Plavecký Peter
4/320
Súpisová hodnota

Hodnota v €
10
5
5
20
40,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 275232020 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie
„zaloha Strelecky“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na
ponuku sa nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
Jarabinková 2C
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821 09 Bratislava
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 27OdK/523/2020 – záväzná ponuka VPK 2“

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

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (Podiely na nehnuteľnostiach
nachádzajúcich sa na LV 516)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania, ak je záujemcom
fyzická osoba
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jeniš Zdeněk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malokarpatské námestie 4671 / 10, 841 03 Bratislava-Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1956
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/244/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/244/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava,
konajúci za dlžníka Zdeněk Jeniš, dátum narodenia: 20.07.1956, trvale bytom Malokarpatské námestie
4671/10, 841 03 Bratislava (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 23.03.2021 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku
veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 24 785 199, v celkovej sume prihlásenej pohľadávky č. 1 v celkovej sume 518,45 Eur a pohľadávky č. 2
v celkovej sume 10.065,76 Eur. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

K015378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jeniš Zdeněk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malokarpatské námestie 4671 / 10, 841 03 Bratislava-Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1956
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/244/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/244/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava,
konajúci za dlžníka Zdeněk Jeniš, dátum narodenia: 20.07.1956, trvale bytom Malokarpatské námestie
4671/10, 841 03 Bratislava (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 25.03.2021 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku
veriteľa:
Intrum Slovakia s.r.o., so sídlom Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154, v celkovej sume prihlásenej pohľadávky
3.401,74 Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K015379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koller Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5107 / 9, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 01 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/77/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/77/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, zn.
správcu S1883, týmto v súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, vo veci dlžníka Alexander Koller, trvale
bytom Dudvážska 5107/9, 821 07 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“), bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
pohľadávka nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

Sídlo:

Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

IČO:

00 215 759

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

122,00 €
1
25.03.2021
Neuplatnené
3/S-1
29.03.2021

V Bratislave, dňa 29.03.2021

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s., správca Dlžníka

K015380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václav Mikeska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Schneidera Trnavského 1999/20, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1960
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/479/2020 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/479/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.11.2020 bol na majetok dlžníka Václav Mikesa, nar. 02. 04.
1960, trv. byt. M. Schneidera Trnavského 1999/20, Bratislava /ďalej aj len „dlžník“/ vyhlásený konkurz a za
správcu bola ustanovená spoločnosť 1st restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, Bratislava.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku /ďalej aj len „OV“/ č. 227/2020 dňa 25.11.2020.
Správca dlžníka zverejnil v OV č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do
spisu, v OV č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
a v OV č. 235/2020 zo dňa 07.12.2020 Výzvu zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Správca dlžníka
v zmysle ustanovenia § 74 a § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR“/ vyzval dlžníka na poskytnutie súčinnosti a v zmysle
ustanovenia § 166i ods. 3 ZKR poučil dlžníka o povinnostiach, ktoré je povinný dlžník dodržiavať vrátane
trestnoprávnych následkov nedodržania predmetných povinností. Správca dlžníka doručil Okresnému súdu
Bratislava I Podrobnú správu o priebehu konkurzu zameranú na zisťovanie majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty a to v súdom stanovenej 60 dňovej
lehote od vyhlásenia konkurzu. Zároveň správca dlžníka doručil Okresnému súdu Bratislava I Zoznam podaní, pri
ktorým má správca za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky. Správca dlžníka v zmysle ustanovenia § 167m
ods. 3 ZKR, nezvolal schôdzu veriteľov, nakoľko to nepovažoval za potrebné a zároveň o to nepožiadal žiaden
veriteľ prihlásenej pohľadávky, ktorý zloží preddavok na trovy konania schôdze veriteľov a uhradí paušálnu
odmenu správcu za konanie schôdze veriteľov.
V OV č. 237/2020 zo dňa 09.12.2020 správca dlžníka zverejnil súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý
pozostával z nehnuteľných vecí – pozemkov.
Do konkurzného konania bola v základnej prihlasovacej lehote prihlásená 1 pohľadávka v celkovej výške 119,49
Eur. Do konkurzného konania po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nebola prihlásená žiadna pohľadávka.
Počet veriteľov prihlásených do konkurzného konania je 1 s celkovým počtom – 1 pohľadávka.
Celková výška pohľadávok zahrnutých a uspokojovaných v rámci tohto konečného rozvrhu výťažku je 119,49 Eur
(celková výška prihlásených pohľadávok je vo výške 119,49 Eur, pričom správca dlžníka v súlade s ustanovením
§ 166b ods. 1 písm. a) nezahrnul do konečného rozvrhu výťažku to príslušenstvo pohľadávok, ktoré presahovalo
5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky resp. presahovalo alikvotnú časť
pohľadávky za obdobie kratšie ako kalendárny rok).
V zmysle ustanovenia § 167u ZKR správca konkurznej podstaty dlžníka po úplnom speňažení majetku
zapísaného do súpisu, pripravil tento konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
II. Rozvrhová časť

Všeobecná podstata pozostávala z nasledovného majetku :
1. Nehnuteľné veci

- zverejnené v OV č. 237/2020 dňa 09.12.2020 (K088603)

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 237/2020 zo dňa
09.12.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 1.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 1. kolo ponukového konania ako úspešné.
V lehote 10 dní odo dňa skončenia predmetného ponukového konania nebola do kancelárie správcu dlžníka
doručená žiadosť o vykúpenie majetku oprávnenou osobou z konkurznej podstaty a zároveň v rovnakej lehote
nebola žiadnou oprávnenou osobou dlžníka, zaplatená kúpna cena dosiahnutá v ponukovom konaní. Na základe
vyššie uvedeného uzavrel správca dlžníka kúpnu zmluva na predaj nehnuteľnosti s úspešným záujemcom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma výťažku zo speňaženia tohto majetku je vo výške 2.601,50 EUR.
Náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167t ZKR
Správca konštatuje, že v konkurze vznikli do času vyhotovenia tohto návrhu náklady konkurzu v celkovej sume
199,52 EUR, pričom právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veritelia týchto nákladov konkurzu sú uvedené
v Prílohe č. 2.
Odmena správcu konkurznej podstaty
Správca dlžníka konštatuje:
V zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 písm. b) 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 /ďalej v texte aj len „Vyhláška“/ - „Za speňaženie súboru majetku jedným
právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti
podniku patrí správcovi odmena z výťažku takto: zo sumy výťažku nad 330 eur 15 %.“
Čistý výťažok
Z celkového čistého výťažku v sume 2.601,50 EUR pripadla po odpočítaní príslušných nákladov konkurzu
na uspokojenie nezabezpečených veriteľov suma 2.006,75 EUR.
Vzhľadom na skutočnosť, že po uspokojení jediného veriteľa prihláseného v konkurze ostane majetok
patriaci dlžníkovi (zvyšok výťažku), správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR poukáže tento
majetok dlžníkovi.
Správca dlžníka v súlade s ustanoveným § 167u ods.1 ZKR bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej
podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od
vyhlásenia konkurzu, pripravil tento Konečný rozvrh výťažku a Zámer o zostavení rozvrhu správca oznámil v
Obchodnom vestníku.

Príloha
1. Konečný zoznam pohľadávok
2. Zoznam nákladov konkurzu
1st restructuring, k.s., správca

K015381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Zeman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubíkova 14, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/191/2020 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/191/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Petrán, správca dlžníčky Alena Zeman, nar. 05.04.1970, trvalo bytom Jakubíkova 14, 831 01
Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že dňa 25.03.2021 po základnej prihlasovacej lehote bola do kancelárie
správcu doručená prihláška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851
01 Bratislava, IČO: 35 724 803 v celkovej výške 1 348,86 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok s por č. 14 v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 167l
ods.3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
JUDr. Peter Petrán, správca

K015382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatníková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seberíniho 3194/8, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/96/2020 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/96/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 33OdK/96/2020 zo dňa 28.9.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 206/2020 zo dňa 26.10.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Anna Zlatníková, nar.
18.01.1954, trvale bytom Seberíniho 3194/8, 821 03 Bratislava a do funkcie správcu bola ustanovená Mgr. Edita
Rieglová, so sídlom kancelárie Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S1833.
Vzhľadom k tomu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, správca dlžníka v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Edita Rieglová, správca

K015383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Zeman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubíkova 14, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/199/2020 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/199/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníčky Alena Zeman, nar. 05.04.1970, trvalo bytom Jakubíkova 14, 831 01
Bratislava – m. č. Nové Mesto v súlade s ustanovením § 167u zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že má zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Správca súčasne vyzýva veriteľov, aby mu na e-mailovú adresu: petran@kpklegal.eu alebo poštou na adresu
kancelárie zaslali informáciu o čísle účtu, na ktorý môže poukázať rozvrh výťažku. Plnenia, pri ktorých sa
správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu
výťažku, pripadnú štátu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Petrán, správca

K015384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Polianka 101, 086 36 Nižná Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1955
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, správca
úpadcu – Ing. Ján Tkáč, nar. 15.01.1955, bytom 086 36 Nižná Polianka 101 (v čase vyhlásenia konkurzu bytom
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava), ako dražobník podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“), za primeraného použitia
zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992
Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDD“),
zverejňuje podľa § 17 ZDD v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné oznámenie o dražbe:
A) Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S1629
B) Miesto dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, 2.
poschodie
B) Dátum dražby: 05.05.2021
B) Čas otvorenia dražby: 13:00 hod.
C) Opakovaná dražba: nie
D) Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Nižná Polianka, obec Nižná
Polianka, okres Bardejov a to:
- stavba - administratívna budova, potravinárska výrobňa - so súpisným č. 83, postavená na pozemku
s parcelným č. 244/5 o výmere 270 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na katastrálnej
mape ako parcela registra “C“, zapísaná na liste vlastníctva č. 496, v podiele 1/1 k celku,
- stavba - skladové priestory a kotolňa - so súpisným č. 108, postavená na pozemku s parcelným č. 244/4
o výmere 119 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na katastrálnej mape ako parcela
registra “C“, zapísaná na liste vlastníctva č. 496, v podiele 1/1 k celku,
- pozemok s parcelným č. 358 o výmere 32.034 m², druh pozemku: orná pôda, evidovaný na katastrálnej mape
ako parcela registra “E“, zapísaný na liste vlastníctva č. 175, v podiele 1/190 k celku, vedenom na liste vlastníctva
pod poradovým č. 46,
- pozemok s parcelným č. 358 o výmere 32.034 m², druh pozemku: orná pôda, evidovaný na katastrálnej mape
ako parcela registra “E“, zapísaný na liste vlastníctva č. 175, v podiele 1/190 k celku, vedenom na liste vlastníctva
pod poradovým č. 78,
- pozemok s parcelným č. 358 o výmere 32.034 m², druh pozemku: orná pôda, evidovaný na katastrálnej mape
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- pozemok s parcelným č. 358 o výmere 32.034 m², druh pozemku: orná pôda, evidovaný na katastrálnej mape
ako parcela registra “E“, zapísaný na liste vlastníctva č. 175, v podiele 2/76 k celku, vedenom na liste vlastníctva
pod poradovým č. 130,
- pozemok s parcelným č. 342 o výmere 47.393 m², druh pozemku: orná pôda, evidovaný na katastrálnej mape
ako parcela registra “E“, zapísaný na liste vlastníctva č. 475, v podiele 30/5700 k celku, vedenom na liste
vlastníctva pod poradovým č. 45,
- pozemok s parcelným č. 342 o výmere 47.393 m², druh pozemku: orná pôda, evidovaný na katastrálnej mape
ako parcela registra “E“, zapísaný na liste vlastníctva č. 475, v podiele 1/190 k celku, vedenom na liste vlastníctva
pod poradovým č. 77.
Nehnuteľnosti sa budú dražiť ako jeden súbor majetku. Právny vzťah k parcelám, na ktorých ležia predmetné
stavby, nie je evidovaný na liste vlastníctva.
Predmetné stavby sa nachádzajú v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva – hospodársky dvor Makovica
v severozápadnej časti obce. Ide o lokalitu poľnohospodárskych objektov, niektoré sú dlhší čas neužívané a sú
značné schátralé. Obec Nižná Polianka má cca 250 obyvateľov a patrí medzi menšie obce okresu Bardejov.
V danej lokalite sa z inžinierskych sietí nachádza NNH sieť, verejný vodovod a verejná plynofikačná sieť. Obec
nemá verejnú kanalizáciu. Odkanalizovanie je riešené do vlastných žúmp, prípadne domových ČOV. Na
existujúce inžinierske siete je možné objekty napojiť. Občianska vybavenosť je hodnotená ako základná
vybavenosť menšej obce.
Stavba so súpisným č. 83 je starší murovaný objekt, ktorý má 2 nadzemné podlažia o dĺžke 24,50 m a šírke 11,00
m. Konštrukčná výška miestnosti prvého nadzemného podlažia je 3,25 m a druhého nadzemného podlažia je 3,10
m. Stavba je bez podpivničenia. Z južnej strany je k objektu pristavaná rampa, ktorá slúžila na zásobovanie. Zo
severnej strany je k objektu pristavaná stavba skladov a kotolne ako prístavba k hlavnému objektu. Stavba je
dlhšiu dobu nevyužívaná, značne znehodnotená s nefunkčným vnútorným vybavením. Je bez údržby a neslúži
svojmu účelu. Z inžinierskych sietí bol objekt napojený na verejný vodovod, NN sieť a odkanalizovaný do vlastnej
žumpy. Prípojky sú v súčasnosti nefunkčné.
Stavba so súpisným č. 108 sa nachádza v areáli hospodárskeho dvora bývalého družstva vedľa administratívnej
budovy ako jej prístavba. Prístup k objektu je po okolitých spevnených komunikáciach areálu v smere od štátnej
cesty. Stavba je napojená len na NN sieť. V súčasnosti stavba nie je užívaná a nie je ani udržiavaná. Stavba je
postavená ako samostatne stojaci objekt. Má 2 podlažia. Je o dĺžke 10,70 m a šírke 11,00 m. Stavba je
podpivničená jedným podzemným podlažím a má jedno nadzemné podlažie. V stavbe sú hlavné skladovacie
priestory na prvom nadzemnom podlaží a prevádzka pôvodnej kotolne na prvom podzemnom podlaží.
V súčasnosti bez vybavenia – nefunkčné.
Pozemok s parcelným č. 358 sa nachádza v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Pozemok je mierne
svahovitý so sklonom na juhozápadnú stranu. Prístup na pozemok je zo spevnenej miestnej komunikácie
napojenej na štátnu cestu Bardejov – Svidník.
Pozemok s parcelným č. 342 sa nachádza južne od intravilánu obce Nižná Polianka vľavo pri štátnej ceste Smilno
– Nižná Polianka. Na časti pozemku o výmere 3.223 m² je vybudované sociálne zariadenie pre seniorov Sv.
Kozma, n.o., Nižná Polianka. Časť pozemku o výmere 1.017 m² je využívaná ako prístupová cesta k tomuto
sociálnemu zariadeniu. Zvyšná časť pozemku o výmere 43.153 m² je využívaná ako orná pôda.
Predmet dražby sa draží „ako stojí a leží“.
Hodnota predmetu dražby bola zistená spolu vo výške 24.272,00 € znaleckým posudkami vypracovanými
znalcami – Ing. Vladimírom Biľom, znalcom zapísaným v zozname znalcov pod evidenčným č. 910253, odbor:
Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, a Ing. Vladimírom Jurekom, znalcom
zapísaným v zozname znalcov pod evidenčným č. 914832, odbor: Poľnohospodárstvo, odvetvie: Odhad hodnoty
poľnohospodárskej pôdy.
D) Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené:
- Vklad záložného práva v prospech BAZAR JPS, s.r.o., Hlavná 60, 091 01 Stropkov, IČO: 36448401, k
nehnuteľnostiam : parcela EKN 342 orná pôda o výmere 47393m2 v podiele 30/5700 - Zmluva o zriadení
záložného práva zo dňa 04.12,2014 a dodatok č.1. zo dňa 23.12.2014- V 2553/2014 zo dňa 13.09.2016- v.z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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76/16
- Vklad záložného práva v prospech BAZAR JPS, s.r.o., Hlavná 60, 091 01 Stropkov, IČO: 36448401, k
nehnuteľnostiam : parcela EKN 342 orná pôda o výmere 47393m2 v podiele 1/190 - Zmluva o zriadení záložného
práva zo dňa 04.12,2014 a dodatok č.1. zo dňa 23.12.2014- V 2553/2014 zo dňa 13.09.2016
Podľa § 28 ods. 4 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.
Podľa § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva
zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem
zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré
zabezpečuje záväzok úpadcu.
E) Najnižšie podanie: 21.845,00 €
E) Minimálne prihodenie: 500,00 €
F) Dražobná zábezpeka: Dražobník vyžaduje zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 1.500,00 €
bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na bankový účet dražobníka (IBAN: SK92 8330 0000 0027
0166 8045, variabilný symbol: 6482016, špecifický symbol: IČO účastníka dražby, ak ide o právnickú osobu /
rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu), do notárskej úschovy alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku
nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením
dražby. Dokladom o zložení zábezpeky je:
- originál potvrdenia vystaveného príslušnou bankou alebo výpis vygenerovaný z elektronického bankovníctva
o prevode / vklade dražobnej zábezpeky na účet dražobníka,
- originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy,
- originál listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky.
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie
bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného
odkladu vráti účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez
zbytočného odkladu.
G) Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť. Dražobná
zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ
povinný zaplatiť bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na bankový účet dražobníka (IBAN: SK92
8330 0000 0027 0166 8045, variabilný symbol: 6482016, špecifický symbol: IČO účastníka dražby, ak ide
o právnickú osobu / rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu) do 15 dní od skončenia dražby. Ak bola vydražiteľom
zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške do 15 dní od skončenia dražby, dražobník bez zbytočného
odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vráti vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením
nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
H) Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka predmetu dražby bude umožnená dňa 20.04.2021 o 14:00 hod.
a 27.04.2021 o 14:00 hod. Telefónny kontakt na dražobníka: 0918 962 100 (Mgr. Michal Bizoň, LL.M.).
I) Spoločná dražba: nie
J) Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby dražobník odovzdá predmet dražby a
listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby
písomne potvrdí. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
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zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby
na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za
škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby,
nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
K) Meno, priezvisko a sídlo notára: JUDr. Martina Gontkovičová, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
L) Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 ZDD:
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia ZDD, 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 3 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 zákona č. 253/1998 Z. z. o
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky; 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.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 tohto poučenia, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 tohto poučenia sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 tohto poučenia.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. 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.
V Bratislave dňa 29.03.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K015385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nitonová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bebravská 8956/5, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/268/2020 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/268/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 27OdK/268/2020 zo dňa 6.10.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 202/2020 zo dňa 20.10.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Daniela Nitonová, nar.
04.05.1975, trvale bytom Bebravská 8956/5, 821 07 Bratislava a do funkcie správcu bola ustanovená Mgr. Edita
Rieglová, so sídlom kancelárie Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S1833.
Vzhľadom k tomu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, správca dlžníka v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Edita Rieglová, správca

K015386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDICPRODUCT, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 30 / 0, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 630 081
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik, PhD.
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/24/2020 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/24/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli do Zoznamu zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Helik Martin
Kúdela Jozef
Kúdelová Ľubica
Leitmanová Barbora, Ing.
Šiška Marián

adresa
Muránska Dlhá Lúka
Donovaly
Donovaly
Badín
Banská Bystrica

Poradie
25e
25e
25e
25e
25e

Počet pohľadávok
1
1
1
1
1

Celková prihlásená suma
15 363,01 EUR
115 698,63 EUR
5 817,47 EUR
16 639,08 EUR
10 614,66 EUR

K015387
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.
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 zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť
Ružinov, IČO: 47 166 142, správca úpadcu: BRICOM s.r.o., so sídlom Mudroňova 57, 811 03 Bratislava, IČO: 35
681 471, v zmysle § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že k dnešnému dňu zostavila zoznam pohľadávok proti všeobecnej
podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre členov veriteľského výboru a veriteľov pohľadávok proti
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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všeobecnej podstate k dispozícii v kanceláriu správcu na adrese: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.,
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov.
V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“): „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do
neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada.“
V zmysle § 96 ods. 4 ZKR: „Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.“
V zmysle § 96 ods. 5 ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených
námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie
príslušnému orgánu.“
V zmysle § 96 ods. 6 ZKR: „Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do
60 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil
poradie pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto
lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné
odvolanie.“
Bratislava 29. 3. 2021
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

K015388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Joba Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 1045, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/260/2019 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/260/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1869, správca úpadcu: Viliam Joba, nar.
09.11.1967, bytom 925 85 Neded 1045 (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 v spojení s ust.
§ 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku nasledovného veriteľa
(ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:

21.881,12 €
1

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

Deň vydania: 01.04.2021
Neuplatnené
3/1
04.02.2021

V Šali, 29.03.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K015389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meile Elektrotechnik, k.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1097/11, 925 53 Pata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 979 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2019 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1869, správca úpadcu: Meile Elektrotechnik k.s.,
so sídlom Družstevná 1097/11, 925 53 Pata, sp. zn. 36K/6/2019 (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ustanovenia §
28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“), oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: SR – Daňový úrad Trnava
so sídlom Hlboká 8/1, Trnava, Slovenská republika
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

15.051,29 €
3
Neuplatnené
18/1 – 18/3
15.03.2021

V Šali, 29.03.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K015390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollarovič Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hospodárska 3610 / 47, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/379/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/379/2020
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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JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S1869,
správca úpadcu: Miroslav Kollarovič, nar. 01.08.1985, bytom Hospodárska 47, 917 01 Trnava, v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, dňa 29.03.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K015391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabianová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo 469, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/43/2018 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/43/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1869, správca úpadcu: Ingrid Fabianová, narodená
16.12.1968, trvale bytom 930 01 Veľké Blahovo 469 (ďalej len ,,úpadca”) týmto 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 majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne - Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 109/2020 zo dňa 09.06.2020 pod položkou K045241.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 36ODK/43/2018neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK21 1111 0000 0014 6960 9002 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností;
b) označenie predmetu kúpy (jednotlivé položky);
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku (za každú položku osobitne);
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie;
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK21 1111 0000 0014 6960 9002 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky;

f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania;
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu;
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Šali, dňa 29.03.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K015392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentína Czakóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, Pat aš 929 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1972
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/1/2021 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/1/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K015393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOP SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galantská cesta 5856/24, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 744 987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2020 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Prihlásená suma v eur: : 3 276,00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Prihlásená suma v eur: : 1 082,10

K015394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viczian Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškovo 952, 925 01 Matúškovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/358/2020 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/358/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca dlžníka Ján Viczian, Matúškovo 952 ponúka na predaj
nasledovný majetok dlžníka:
motorové vozidlo Škoda Felicia Combi, EČ GA075FK, rok výroby 1998, VIN TMBEFF653W0879359, strieborná
metalíza.
Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
písomne na adresu kancelárie správcu v jednom vyhotovení. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN SK94 1111 0000 0013 7165 0007, variabilný symbol 253582020.
Neúspešným záujemcom bude zložená záloha v plnom rozsahu vrátená. Správca vyhodnotí ponuky v lehote 14
dní od skončenia ponukového konania. Rozhoduje vždy vyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Osoba podľa § 167r ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní.
V Dunajskej Strede dňa 30.03.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K015395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 331 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci reštrukturalizačného konania B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii so sídlom Piaristická 6, 911 01
Trenčín, IČO: 36 331 171, Slovenská republika v zmysle ust. § 29 ods.8 a § 122 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto potvrdzujem, že prihlásené nezabezpečené pohľadávky
veriteľa IDS Europe B.V., Schenkkade 50/1, 2595AR Haag, Holandské kráľovstvo, IČO: 24399711, prihláška
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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doručená dňa 24.03.2021 boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 24.03.2021:
P. č.
/I-1
/I-2
/I-3
/I-4

Poradie Istina
Úroky Úroky z omeškania Poplatok z omeškania Náklady z uplatnenia Prihlásená suma
E
98 238,72 €
98 238,72 €
E
799,73 €
799,73 €
E
125 101,92 €
125 101,92 €
E
52 840,10 €
52 840,10 €

Potvrdenie správcu o zapísaní do zoznamu pohľadávok neznamená, že ich správca bude považovať za
zistené.
Ing. Katarína Roderová
správca dlžníka B.T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
číslo konania: 40R/2/2020
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

K015396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 331 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci reštrukturalizačného konania B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii so sídlom Piaristická 6, 911 01
Trenčín, IČO: 36 331 171, Slovenská republika v zmysle ust. 29 ods. 8 a § 122 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto potvrdzujem, že prihlásená nezabezpečená pohľadávka
veriteľa Evola GmbH, Hegenheimer Str. 17, 795 76 Weil a. Rhein, Nemecko, prihláška doručená dňa 25.03.2021
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 25.03.2021:
P. č. Poradie Istina
Úroky Úroky z omeškania
E-1 E
4 505,00 €
170,38 €

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia
15,00 €

Prihlásená suma
4 690,38 €

Potvrdenie správcu o zapísaní do zoznamu pohľadávok neznamená, že ich správca bude považovať za
zistené.
Ing. Katarína Roderová
správca dlžníka B.T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
číslo konania: 40R/2/2020
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 331 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci reštrukturalizačného konania B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii so sídlom Piaristická 6, 911 01
Trenčín, IČO: 36 331 171, Slovenská republika v zmysle ust. 29 ods. 8 a § 122 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto potvrdzujem, že prihlásené nezabezpečené pohľadávky
veriteľa Mag. Nötstaller Zuzana, Schottengasse 10, 1010 Wien, Rakúsko, IČO: R166885, prihláška doručená
dňa 26.03.2021 boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 26.03.2021:
P. č. Poradie Istina
Úroky Úroky z omeškania
/N-1 E
5 750,60 €
17,57 €
/N-2 E
1 367,20 €

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Prihlásená suma
5 768,17 €
1 367,20 €

Potvrdenie správcu o zapísaní do zoznamu pohľadávok neznamená, že ich správca bude považovať za
zistené.
Ing. Katarína Roderová
správca dlžníka B.T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
číslo konania: 40R/2/2020
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

K015398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 331 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci reštrukturalizačného konania B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii so sídlom Piaristická 6, 911 01
Trenčín, IČO: 36 331 171, Slovenská republika v zmysle ust. 29 ods. 8 a § 122 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto potvrdzujem, že prihlásené nezabezpečené pohľadávky
veriteľa LOGISTICS RO TIR SRL, Parc Industrial P16, 557270 Sura Mica, Rumunsko, IČO: 27 673 947, prihláška
doručená dňa 25.03.2021 boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 25.03.2021:
P. č.
/L-1
/L-2
/L-3
/L-4
/L-5

Poradie
E
E
E
E
E

Istina
Úroky Úroky z omeškania
490,00 €
31,47 €
490,00 €
31,79 €
490,00 €
33,19 €
490,00 €
33,08 €
490,00 €
29,43 €

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

Prihlásená suma
561,47 €
561,79 €
563,19 €
563,08 €
559,43 €

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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Potvrdenie správcu o zapísaní do zoznamu pohľadávok neznamená, že ich správca bude považovať za
zistené.
Ing. Katarína Roderová
správca dlžníka B.T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
číslo konania: 40R/2/2020
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

K015399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca konkurznej podstaty, so sídlom správcovskej kancelárie Hadovská cesta 870, 945
01 Komárno v konkurznom konaní úpadcu obchodnej spoločnosti Best, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom
Teplárenská 2, Prievidza 971 01, na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 15.3.2021 v zmysle
§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlasujem II. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej
podstaty - Peňažná pohľadávky zverejneného v Obchodnom vestníku 120/2019 dňa 24.06.2019 :
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty 1. Dlžník :
PPZET, s. r. o. , IČO: 45 415 013, Sedmokrásková 1845/6 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dlžná suma a mena: 1 230,18 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170023
zo dňa 06.04.2017 so splatnosťou k 20.04.2017
Dlžná suma a mena: 1 520,28 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170033
zo dňa 3.5.2017 so splatnosťou 17.05.2017
Dlžná suma a mena: 1 129,20 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170049
zo dňa 05.06.2017 so splatnosťou k 19.06.2017
Dlžná suma a mena: 1 572,96 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170063
zo dňa 07.07.2017 so splatnosťou k 21.07.2017
Dlžná suma a mena: 567,84 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170080 zo
dňa 07.08.2017 so splatnosťou k 14.08.2017
Dlžná suma a mena: 1 219,20Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170079 zo
dňa 07.08.2017 so splatnosťou k 14.08.2017
Dlžná suma a mena: 236,88 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170095 zo
dňa 04.09.2017 so splatnosťou k 11.09.2017
Dlžná suma a mena: 1170,96 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170094 zo
dňa 04.09.2017 so splatnosťou k 11.09.2017
Dlžná suma a mena: 229,44 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170104 zo
dňa 09.10.2017 so splatnosťou k 16.10.2017
Dlžná suma a mena: 986,88 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170108 zo
dňa 14.11.2017 so splatnosťou k 01.12.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžná suma a mena: 42,96 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170113 zo
dňa 19.12.2017 so splatnosťou k 27.12.2017
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty
2. Dlžník
TARTUS 121 s.r.o. ( predtým PROGRES Bojnice spol. s r.o.,) IČO: 36 333 522 Obchodná 39,
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06 ( predtým: A. Hlinku 15, 972 Bojnice )
Dlžná suma a mena: 325 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170022 so
splatnosťou ku dňu 13.04.2017
Dlžná suma a mena: 1 201,50 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. č.
20170034 so splatnosťou ku dňu 16.05.2017
Dlžná suma a mena: 965,40 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170046 so
splatnosťou ku dňu 19.06.2017
Dlžná suma a mena: 1 227,69 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170047
so splatnosťou ku dňu 19.06.2017
Dlžná suma a mena: 891,70 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170066 so
splatnosťou ku dňu 17.07.2017
Dlžná suma a mena: 2 960,65 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170065
so splatnosťou ku dňu 17.07.2017
Dlžná suma a mena: 85,20 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170065 so
splatnosťou ku dňu 17.07.2017
Dlžná suma a mena: 336,- Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. č. 20160107
so splatnosťou ku dňu 27.9.2016
Súpisová hodnota majetku : 17 899,92 Eur

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v 2. kole verejného ponukového konania speňažuje jednotlivo alebo v súbore
podľa ponuky záujemcov a na základe rozhodnutia správcu o výhodnosti ponúk. Pri ponukách odkúpenie
tohto majetku je správca oprávnený uprednostniť záujemcu ponúkajúceho na odkúpenie súbor majetku, aj
keby cenová ponuka iného záujemcu, ponúkajúceho na odkúpenie majetku jednotlivo, bola za konkrétnu
položku majetku vyššia.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Best, spol. s r.o. – KONKURZ - Verejné
ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“). Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. V druhom
3.
4. kole verejného ponukového konania sa majetok speňažuje za najvyššiu ponuku, minimálne však za 70 %
súpisovej hodnoty tohto majetku
5. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., SK46 0200 0000 0041 1244 5651, s poznámkou pre
príjemcu „ VPK pohľadávky Best, spol. s r.o. v konkurze“. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk,
na ponuku sa neprihliada. Pokiaľ záujemca predloží ponuku v niektorom z kôl ponukového konania,
ďalších nadchádzajúcich kolách ponukového konania sa nemôže zúčastniť.
6. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Víťaza
verejného ponukového konania určí správca po prerokovaní s veriteľským výborom. Správca je
oprávnený aj všetky ponuky odmietnuť. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom
ponukového konania písomne do 15 dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník,
ktorý ponúkne najvyššiu ponuku.
7. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh j zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný zmluvu podpísať.
Nepodpísanie zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie zmluvy a teda zmarenie verejného
ponukového konania. Neúspešným účastníkom verejného ponukového konania, sa vracia ponúknutá
kúpna cena bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi správcovi, a to do
troch pracovných dní odo dňa odo dňa oznámenia výsledkov ponukového konania.
8. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
9. Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania a o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu
správcu kontaktovať e-mailom na adrese pinter@akpinter.sk alebo na tel. čísle 0905661269

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K015400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machara Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kočovce 463, 916 31 Kočovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/529/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/529/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR
s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu Pavol Machara, nar. 04.04.1966, Beckovská Vieska 463,
Kočovce v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, za
primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa vyhlasuje dražbu nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku podstát
úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV 212/2020 zo dňa 03.11.2020, a to za nasledovných
podmienok:

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

Pavol Machara, nar. 04.04.1966, Beckovská Vieska 463, Kočovce
sídlo správcu: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu

Pavol Machara, nar. 04.04.1966, Beckovská Vieska 463, Kočovce
sídlo správcu: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Peter Mikita, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Dátum a čas konania dražby: 12.05.2021, o 10:00 hod.

Kolo dražby: prvé

Predmet dražby:
Vlastnícky podiel 1/1 nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Beckovská Vieska, obec Kočovce,
okres Nové Mesto nad Váhom, evidované OÚ Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV č. 445,
parcely registra ,,C“ parc. č. 270/15, záhrada o výmere 588m2, parc. č. 270/54 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 452m2 a dom so súpisným číslom 463, parc. č. 270/54 patriacich do oddelenej podstaty majetku
úpadcu.

Opis a stav predmetu:
Rodinný dom je čiastočne podpivničený, má I. nadzemné podlažie, ukončený je stanovou strechou. Dom bol
postavený v roku 1969 a v roku 1971 bola prevedená prístavba rodinného domu. Dispozične dom tvoria I. PP:
schodisko, pivnica, I.NP: tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, špajza a zádvorie. Obvodové a nosné steny sú
murované v skladobnej hrúbke do 50cm. Stropy s rovným podhľadom vybudované do roku 1960. Krov stanový.
Krytina strechy na krove –pálená škridla. Vnútorné obklady nie sú prevedené, resp. bola začatá rekonštrukcia
a v rozsahu obnaženia stien zostala nedokončená. Vnútorné vybavenie nie je žiadne, okrem vane v kúpeľni. Dom
je neudržiavaný, sú odpojené všetky inžinierske siete. Zastavaná plocha I.PP je 19,44 m2, zastavaná plocha
1.NP je 93,61 m2 a 13,23 m2.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Cena predmetu dražby bola stanovená na základe odborného stanoviska znalca zo dňa 16.12.2019 a to vo výške
60400,00,- Eur (slovom šesťdesiattisíc štyristo eur).

Najnižšie podanie:

60400,00,- Eur (slovom šesťdesiattisíc štyristo eur).

Minimálne prihodenie:

500,00,- €

Dražobná zábezpeka:

a) výška - 30 % najnižšieho podania
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky - účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku na účet správcu
úpadcu uvedený v oznámení o dražbe alebo vo forme bankovej záruky. Lehota na zloženie bankovej záruky končí
otvorením dražby. Dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky vráti správca
(dražobník) účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom a to bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky.
c) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku
a končí otvorením dražby

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby,
a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č. účtu: SK16 1100 0000 0029 2788 8374 vedený v Tatra
banke, a.s.. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej
vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej
splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť
vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť
započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

59

Obchodný vestník 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

Obhliadka predmetu dražby:

Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle: 0918 803 803.

Miesto obhliadky

Pred predmetom dražby: Beckovská Vieska

Organizačné opatrenia:

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na
dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a
zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú
zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi :
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou
poskytujúcou bankovú záruku). V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá
vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom
(právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom.
Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.

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

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z.
povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov,
na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní
predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky
náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.

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

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, 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, 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 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v 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.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho bodu, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2.
4. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. 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.

Notár:

Mgr. Peter Mikita, notár so sídlom v Trenčíne
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V Trenčíne, dňa 29.03.2021

.......................................................
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K015401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galbavý Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Niva 56 / 12, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/512/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/512/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR
s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu Patrik Galbavý, nar. 17.08.1976, Niva 56/12, 916 21
Čachtice v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, za
primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa vyhlasuje druhé kolo dražby nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku
podstát úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV 180/2019 zo dňa 18.09.2019, a to za
nasledovných podmienok:

Označenie dražobníka:

JUDr. Barbora Koncová, LL.M.,správca úpadcu

Patrik Galbavý, nar. 17.08.1976, Niva 56/12, 916 21 Čachtice
sídlo správcu: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca úpadcu

Patrik Galbavý, nar. 17.08.1976, Niva 56/12, 916 21 Čachtice
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

62

Obchodný vestník 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

sídlo správcu: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Peter Mikita, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Dátum a čas konania dražby: 12.04.2021, o 10:00 hod.

Kolo dražby: druhé

Predmet dražby:
Vlastnícky podiel ½ nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Hrachovište, obec Hrachovište, okres
Nové Mesto nad Váhom, evidované OÚ Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV č. 426 – rodinný
dom so súpisným číslom 102, par. č. 1158, patriaci do oddelenej podstaty majetku úpadcu.
Opis a stav predmetu:
Rodinný dom sa nachádza v obci Hrachovište. Nehnuteľnosť je v pôvodnom stave, bez rekonštrukcie.
Odhadovaný rok výstavby nehnuteľnosti cca 1960.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa súpisovej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej pri vyhotovení súpisu
majetku podstát úpadcu v rámci konkurzného konania a je vo výške 10000 Eur (slovom desaťtisíc eur).

Najnižšie podanie:
5000,00 Eur (slovom päťtisíc eur).

Minimálne prihodenie:

500,00 €

Dražobná zábezpeka:
a) výška - 10 % najnižšieho podania
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky - účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku na účet správcu
úpadcu uvedený v oznámení o dražbe alebo vo forme bankovej záruky. Lehota na zloženie bankovej záruky končí
otvorením dražby. Dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky vráti správca
(dražobník) účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom a to bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky.
c) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku
a končí otvorením dražby

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby,
a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č. účtu: SK16 1100 0000 0029 2788 8374 vedený v Tatra
banke, a.s.. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej
vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej
splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť
vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť
započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Obhliadka predmetu dražby (dátum)
Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle: 0918 803 803.

Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby: Hrachovište

Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na
dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a
zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú
zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi :
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
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predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou
poskytujúcou bankovú záruku). V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá
vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom
(právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom.
Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.

Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z.
povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov,
na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní
predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky
náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, 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, 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 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v 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.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho bodu, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2.
4. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. 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.

Notár
Mgr. Peter Mikita, notár so sídlom v Trenčíne
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V Trenčíne, dňa 29.03.2021

.......................................................
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K015402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Vavro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/522/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/522/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Vladimír Vavro, dátum narodenia: 03.10.1989, trvalý pobyt: 017 01 Považská Bystrica, obchodné
meno: Vladimír Vavro Vavrodrevo, IČO: 44585446, miesto podnikania: Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská
Bystrica (ďalej aj ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok:

Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
republika, identifikačné číslo: 24785199; prihlásená celková suma pohľadávky: 3 396,44 €.

Mgr. Marián Kolek, správca

K015403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Žigmund
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 1, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
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Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/254/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/254/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Miroslav Žigmund, nar. 25.01.1976, trvale bytom 911 01 Trenčín (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/254/2020-15 zo dňa 21.05.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the Europen Parlament and of the Council of May 20th 2015,
as the bankruptcy trustee of the Debtor : Miroslav Žigmund, born on January 25th 1975, address 911 01
Trenčín, (hereinafter referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Trencin, No. 38OdK/254/2020-15 dated 21.05.2020 bankruptcy procedure was declared on
the estate of Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 100/2020 dňa
27.05.2020. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
This resolution of the District Court was published OV No. 100/2020 dated 27.05.2020. The resolution
became valid dated 28.05.2020. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/254/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
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with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Karol
Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická
27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No. 38OdK/254/2020. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving
the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the
requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be
signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights
lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place
of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

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

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

K015404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Žigmund
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 1, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/254/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/254/2020-15 zo dňa 21.05.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 28.05.2020 vyhlásil súd konkurz na majetok dlžníka
Miroslav Žigmund, nar. 25.01.1976, trvale bytom 911 01 Trenčín a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Jozef
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, zn. správcu S285.
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp. zn. 38OdK/254/2020-27 zo dňa 24.02.2021, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 42/2021 dňa 03.03.2021 súd vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka
ustanovil do funkcie správcu JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S297.

Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

JUDr. Karol Porubčin - správca

K015405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Potočný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod brehom 90 / 19, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/510/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/510/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, S1531, správca dlžníka Miroslav Potočný,
nar. 04.12.1960, trvale bytom Pod Brehom 90/19, 020 61 Lednické Rovne - Horenická Hôrka, Slovenská
republika (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením
§ 167p ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie § 48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., vyhlasuje
II. kolo ponukového konania na odpredaj súboru nasledovných súpisových zložiek všeobecnej podstaty
Dlžníka:
Dôvod zapísania Súpisová
Spoluvlastnícky
majetku
do hodnota majetku
podiel
súpisu
v EUR

Poradové Typ
súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
číslo
zložky majetku

4

nehnuteľnosť

5

nehnuteľnosť

pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného
operátu, par. č. 120/1, o výmere 15 m2, druh pozemku: orná
pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 873, vedený Okresným 1/2
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec Lednické Rovne,
katastrálne územie Hôrka
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného
operátu, par. č. 120/2, o výmere 31 m2, druh pozemku: orná
pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 873, vedený Okresným 1/2
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec Lednické Rovne,
katastrálne územie Hôrka

Majetok dlžníka
podliehajúci
11,25
konkurzu
Majetok dlžníka
podliehajúci
23,25
konkurzu
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Podmienky ponukového konania:
1. Súpisové zložky sa predávajú ako súbor majetku.
2. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové konanie – Potočný – neotvárať“ v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle §
199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom
vestníku.
3. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu správcu IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409
6151, zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade
právnickej osoby svoje obchodné meno a označenie Potočný a v prípade fyzickej osoby svoje meno a
priezvisko a označenie Potočný. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk.
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného
registra nie starší ako jeden mesiac.
5. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu a správne
poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k majetku do katastra nehnuteľností v prospech
záujemcu, znáša záujemca.
9. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 2 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903/776 399 (v
pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 14,00 hod.) alebo e-mailom: hofierkovaxenia@gmail.com.
V Dubnici nad Váhom, dňa 29.03.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Miroslav Potočný

K015406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Žigmund
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 1, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/254/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/254/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/254/2020-15 zo dňa 21.05.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 28.05.2020 vyhlásil súd konkurz na majetok dlžníka
Miroslav Žigmund, nar. 25.01.1976, trvale bytom 911 01 Trenčín a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Jozef
Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, zn. správcu S285.
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Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp. zn. 38OdK/254/2020-27 zo dňa 24.02.2021, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 42/2021 dňa 03.03.2021 súd vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka
ustanovil do funkcie správcu JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S297.
JUDr. Karol Porubčin, správca so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení
konkurzom, vyhláseným na majetok dlžníka: Miroslav Žigmund, nar. 25.01.1976, trvale bytom 911 01 Trenčín.
Účet je vedený v ČSOB, a. s.: SK05 7500 0000 0040 2592 9084.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K015407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Areál PDP Veľké Uherce 3 / 0, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 134 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/7/2020 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/7/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ako správca
(uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 22/2021 zo dňa
03.02.2021 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) úpadcu spoločnosti AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o., so
sídlom Areál PDP Veľké Uherce 3, 958 41 Veľké Uherce, IČO: 34 134 441 (ďalej len ako „úpadca“) týmto
zverejňuje v zmysle § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojení s § 38 a 39 vyhlášky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov súpis všeobecnej
podstaty.
Iná majetková hodnota:
Popis

Register

Súpisová hodnota v
EUR

Obchodný podiel v spol. SLOVPOLKOS, s.r.o., Zadunajská 6, Bratislava, Obchodný register Okresného súdu
5 000,00 €
IČO: 44 718 918
Bratislava I.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 29.03.2021
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K015408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Areál PDP Veľké Uherce 3 / 0, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 134 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40K/7/2020 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/7/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ako správca
(uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 22/2021 zo dňa
03.02.2021 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) úpadcu spoločnosti AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o., so
sídlom Areál PDP Veľké Uherce 3, 958 41 Veľké Uherce, IČO: 34 134 441 (ďalej len ako „úpadca“) týmto
zverejňuje v zmysle § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojení s § 38 a 39 vyhlášky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov súpis oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00 686 930, poradové
číslo zabezpečených pohľadávok 1/T; 2/T.
Stavby:
Štát

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Súpisné
číslo

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota v EUR

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

856

1980/82

1/1

1 057 536,84 €

koncový sklad

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

-

1980/77

1/1

17 040,17 €

dohnívacia nádrž

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

-

1980/78

1/1

17 040,17 €

fermentory

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

-

1980/79

1/1

17 040,17 €

separátor

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

-

1980/80

1/1

17 040,17 €

prijímacia nádrž

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

-

1980/81

1/1

17 040,17 €

aktívny hromozvod

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

-

1980/85

1/1

17 040,17 €

Horák zbytkového plynu

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

-

1980/86

1/1

17 040,17 €

Požiarna nádrž

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

-

1980/87

1/1

17 040,17 €

Popis
Bioplynová
transformátor

stanica-

Pozemky:
Výmera v
Štát Obec
m2

Druh

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
úpadcu
hodnota v EUR

Zastavaná plocha a
4548
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/44

1/1

64 490,00 €

Zastavaná plocha a
3283
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/70

1/1

46 550,00 €

Zastavaná plocha a
744
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/77

1/1

10 540,00 €

Zastavaná plocha a
432
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/78

1/1

6 120,00 €

Zastavaná plocha a
858
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/79

1/1

12 160,00 €

Zastavaná plocha a
36
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/80

1/1

510,00 €

Veľké Uherce

2040

1980/81

1/1

1 460,00 €

Zastavaná plocha a

103

SR

Veľké
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Veľké Uherce

2040

1980/81

1/1

1 460,00 €

Zastavaná plocha a
13
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/82

1/1

180,00 €

Zastavaná plocha a
526
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/83

1/1

7 450,00 €

Zastavaná plocha a
1183
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/84

1/1

16 770,00 €

Zastavaná plocha a
1
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/85

1/1

10,00 €

Zastavaná plocha a
4
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/86

1/1

50,00 €

Zastavaná plocha a
21
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/87

1/1

290,00 €

Zastavaná plocha a
409
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/89

1/1

5 790,00 €

Zastavaná plocha a
45
nádvorie

SR

Veľké
Uherce

Veľké Uherce

2040

1980/91

1/1

630,00 €

Hnuteľné veci:
Popis

Ks Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v EUR

Kogeneračné jednotky
1
MWM TCG2020V12

2209395

-

2013

Primeraný veku

1/1

1 100 885,00 €

Fermentory
021002

5

-

-

2013

Primeraný veku

1/1

239 817,59 €

Trafostanica 021005

1

-

-

2013

Primeraný veku

1/1

41 250,00 €

OMV
Suzuki
GY/C21S/MT

1

JSAGYC21S00250005

PE729BL

2009

Opotrebované

1/1

3 766,00 €

+nádrže

SX4

Nakladač JCB 531-70 s
1
lyžicou

JCB5TASGC02146747 -

2012

Primeraný veku

1/1

6 446,36 €

Cisterna LAG BR 292
1
YE

YB40334SL9494045

-

2013

Primeraný veku

1/1

2 249,50 €

Nakladač JCB 531-70 s
1
lyžicou

JCB5TAXGV02182478

-

2012

Primeraný veku

1/1

16 443,10 €

Mobilný
telefón
2
Smasung zn. XCover

-

-

2019

Primeraný veku

1/1

200,00 €

Počítačová
zostava
(hardware,
monitor, 1
klávesnica, myš)

-

-

2013

Primeraný veku

1/1

100,00 €

Peňažné pohľadávky:
Meno
a
Dlžník-ulica,
Priezvisko/názov
číslo
dlžníka

Dlžník-mesto Dlžník-PSČ Dlžník-Štát Dlžník-IČO

AGRO-KUSTRA,
s.r.o.

Horná 70/13

Banská
Bystrica

97401

SR

34116681

AGRO-KUSTRA,
s.r.o.

Horná 70/13

Banská
Bystrica

97401

SR

34116681

Mena

Súpisová
Právny
hodnota v
dôvod vzniku
EUR

295,32 €

EUR

Zmluva
o
podnájme
295,32 €
stroja – FA č.
13010035

980,34 €

EUR

Zmluva
o
podnájme
980,34 €
stroja – FA č.
140100002

Suma
EUR

v

Zmluva
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Horná 70/13

Banská
Bystrica

AGRO-KUSTRA,
s.r.o.

Horná 70/13

Banská
Bystrica

97401

SR

34116681

1 857,60 €

EUR

Zmluva
o
podnájme –
1 857,60 €
FA
č.
140100008

AGRO-KUSTRA,
s.r.o.

Horná 70/13

Banská
Bystrica

97401

SR

34116681

1 857,60 €

EUR

Zmluva
o
podnájme –
1 857,60 €
FA
č.
140100016

AGRO-KUSTRA,
s.r.o.

Horná 70/13

Banská
Bystrica

97401

SR

34116681

1 857,60 €

EUR

Zmluva
o
podnájme –
1 857,60 €
FA
č.
140100022

Bioplyn
s.r.o.

Horovce 106

Horovce

02062

SR

44097417

24 282,62
€

EUR

Kúpna zmluva
24 282,62
–
kukuričná
€
siláž

Bioplyn Ladzany,
Horovce 106
s.r.o.

Horovce

02062

SR

44097361

13 766,96
€

EUR

Kúpna zmluva
13 766,96
–
kukuričná
€
siláž

TOPAGRO, s.r.o.

197

Rusovce

95654

SR

36323641

1 100,16 €

EUR

Kúpna zmluva
1 100,16 €
- senáž

SLOVPOLKOS,
s.r.o.

Zadunajská
cesta 6

Bratislava

85101

SR

44718918

409 400,00
EUR
€

Zmluva
poskytnutí
finančnej
výpomoci

Cetín,

97401

SR

34116681

1 857,60 €

EUR

podnájme
1 857,60 €
stroja – FA č.
140100007

o
409 400,00
€

Agromajetok,
s.r.o.

1259

Sučany

03852

SR

36002526

600,00 €

EUR

Zmluva
o
postúpení
600,00 €
pohľadávok č.
0052018

TOPAGRO, s.r.o.

197

Rusovce

95654

SR

36323641

2 300,00 €

EUR

Zmluva
o
postúpení
2 300,00 €
pohľadávok

TWL trading
services, s.r.o.

Závodksá
cesta
2945/38

Žilina

01001

SR

51279011

7 947,30 €

EUR

Zmluva
o
postúpení
7 947,30 €
pohľadávok

Horovce 106

Horovce

02062

SR

44097417

4 320,00 €

EUR

Zmluva
o
postúpení
4 320,00 €
pohľadávok

Horovce 106

Horovce

02062

SR

44035764

4 320,00 €

EUR

Zmluva
o
postúpení
4 320,00 €
pohľadávok

Bioplyn Horovce,
Horovce 106
s.r.o.

Horovce

02062

SR

44035845

1 440,00 €

EUR

Zmluva
o
postúpení
1 440,00 €
pohľadávok

Bioplyn Ladzany,
Horovce 106
s.r.o.

Horovce

02062

SR

44097361

1 440,00 €

EUR

Zmluva
o
postúpení
1 440,00 €
pohľadávok

Bioplyn Horovce,
Horovce 106
s.r.o.

Horovce

02062

SR

44035845

4 645,42 €

EUR

Zmluva
pôžičke

EUR

Kúpna zmluva
– preplatok z
uhradenej
faktúry
za 542,04 €
dodanie
kukuričnej
siláže

EUR

Kúpna zmluva
– preplatok z
uhradenej
30,00 €
faktúry
za
práce
so
žeriavom

&

Bioplyn
s.r.o.

Cetín,

Bioplyn
s.r.o.

Hont,

Agromajetok,
s.r.o.

Limestone
s.r.o.

1259

SK, Považská
5186/40

Sučany

Nové Zámky

03852

94002

SR

36002526

SR

46818405

542,04 €

30,00 €

o

Kúpna zmluva
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BPS Nitrica, s.r.o.

KLAS, s.r.o.

Mikulášska
29

Zvolenská
cesta 2740
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Bratislava

Lučenec

AGRO
– Veľké
Ostratice
FERMAT, s.r.o.
Ostratice 123

AGRO
– Veľké
Ostratice
FERMAT, s.r.o.
Ostratice 123

Bioplyn Horovce,
Horovce 106
s.r.o.

Kongres STUDIO, Belinského
s.r.o.
11

Horovce

Bratislava

Slovenská
republika
– Makarenkova
Partizánske
Daňový
úrad 213
Partizánske

81101

98401

95634

95634

02062

85101

95801

SR

45672857

SR

36619949

SR

44736690

SR

44736690

SR

44035845

SR

45384851

SR

-

213,77 €

8 400,00 €

3 500,00 €

28 532,40
€

2 400,00 €

126,00 €

395,43 €

Deň vydania: 01.04.2021

EUR

– preplatok z
uhradenej
213,77 €
faktúry
cukrovarské
rezky

EUR

Kúpna zmluva
–
nezúčtované
8 400,00 €
zálohy
za
kukuričnú
siláž

EUR

Kúpna zmluva
- nezúčtované
zálohy
za 3 500,00 €
prepravu
rezkov

EUR

Kúpna zmluva
- nezúčtované
28 532,40
zálohy
za
€
prepravu
rezkov

EUR

Kúpna zmluva
- nezúčtované
zálohy
za 2 400,00 €
cukrovarnícke
rezky

EUR

Seminár
recyklácia
odpadov 2019
–
126,00 €
nezúčtovaný
zaplatený
poplatok

EUR

Vrátenie
nadmerného
odpočtu dane
395,43 €
z
pridanej
hodnoty
11/2020

V Novom Meste nad Váhom, dňa 29.03.2021
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K015409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 331 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci reštrukturalizačného konania B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii so sídlom Piaristická 6, 911 01
Trenčín, IČO: 36 331 171, Slovenská republika v zmysle ust. 29 ods. 8 a § 122 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto potvrdzujem, že prihlásená nezabezpečená pohľadávka
veriteľa FEPEX s. r. o., Bořetice 388, 691 08 Bořetice, Česká republika, IČO: 25 563 599, prihláška doručená dňa
26.03.2021 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 26.03.2021:
P. č. Poradie Istina

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Prihlásená suma
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400,00 €

Konkurzy a reštrukturalizácie
26,39 €

40,00 €

Deň vydania: 01.04.2021
466,39 €

Potvrdenie správcu o zapísaní do zoznamu pohľadávok neznamená, že ich správca bude považovať za
zistené.
Ing. Katarína Roderová
správca dlžníka B.T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
číslo konania: 40R/2/2020
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

K015410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Jakubíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/485/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/485/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Jakub Jakubíček, dátum narodenia: 19.03.1980, trvalý pobyt: 971 01 Prievidza, obchodné meno:
Jakub Jakubíček, IČO: 40834930, miesto podnikania: Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza (ďalej aj ako
„úpadca“), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
„zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), oznamujem, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Speňažovaním konkurznej podstaty bol dosiahnutý výťažok vo výške 120,47 €, ktorý nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle ustanovenia § 167u ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Z výťažku najprv odpočíta náklady
konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí
dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených
pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.“

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Zrušením konkurzu zaniká funkcia
správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a
účinnosť úkonov 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.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle citovaného ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii zároveň oznamujem, že počas konkurzu
som nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou úpadcovi.

Mgr. Marián Kolek, správca

K015411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Riegel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chalmovská 683/5, 972 45 Bystričany - Chalmová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/442/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/442/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní ponukového konania

JUDr. Karol Porubčin, so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, správca dlžníka: Karol
Riegel, nar. 27.04.1977, trvale bytom Chalmovská 683/5, 972 45 Bystričany - Chalmová v konkurznom konaní
vedenom pod sp. zn. 38OdK/442/2020 v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoKR) vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty: (uvedené zložky majetku spolu ako „Predmet
speňažovania“)
STAVBA
Popis stavby: byt
č. bytu: 1, prízemie
LV č. 1228, B1
Obec: Bystričany
parc. č.: 17
Súp. č. obytného domu: 683
k. ú.: Chalmová
podiel: 1/1
Štát: SR
Okres: Prievidza
súpisová hodnota: 5000 eur
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 5266/68417

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať, resp. doručovať osobne na adresu sídla
správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „Ponukové konanie 38OdK/442/2020 – NEOTVÁRAŤ“.
Na podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje podľa § 199 ods. 9 ZoKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte.
Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese : porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky u správcu : 042/432
13 16.

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

77

Obchodný vestník 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

Náležitosti ponuky:
·
·
·
·
·

·

Označenie nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1228, musí byť zhodné s označením, ktoré je
uvedené v oznámení o vyhlásení verejného ponukového konania,
Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na nižšie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca
v ponukovom konaní neúspešný,
Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo osvedčenú fotokópiu
výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania
ponuky s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží
fotokópia dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného
priezviska, dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, prípadne emailový
kontakt,
Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má správca právo
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie ponúknutej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet
správcu vedený v ČSOB, a. s. IBAN: SK05 7500 0000 0040 2592 9084, VS: 384422020, Poznámka: 1. ponukové
konanie - Riegel. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu
najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
Otváranie obálok uskutoční správca do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky
ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do 5 dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným
účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
S úspešným účastníkom správca uzavrie kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy alebo jej podpísanie
s výhradami zo strany úspešného účastníka ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy
a teda zmarenie ponukového konania.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo podstate. Vypratanie predmetu speňaženia je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady. Nadobúdateľ bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho
práva k predávanému majetku podľa tohto verejného ponukového konania (t. j. najmä náklady na vypracovanie
zmluvy, prípadne návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, správny poplatok).
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZoKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do 10 dní od skončenia ponukového konania, t. j. do dátumu otvárania
obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do 5 dní od dátumu otvárania
obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZoKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do 5 dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou.

JUDr. Karol Porubčin, správca
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K015412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arbesová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mochovská 3458/32, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1968
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/246/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/246/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka správca Ingrid Arbesová, nar. 10.09.1968, trvale bytom Mochovská
3458/32, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom Ingrid Arbesová – BAGETÁRIA – VANNES,
s miestom podnikania Mochovská ul. 3458/32, 934 05 Levice,
IČO: 43 418 287 (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika, s.r.o.., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO:
24 785 199, ktorá bola do kancelárie správcu doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka č. 1:
Istina:

1 554,05 €

Úroky:

222,93 €

Úroky z omeškania:
Celková suma:

594,80 €
2 371,78 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K015413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 167/6, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/7/2021 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/7/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 28.1.2021, sp.zn: 30OdK/7/2021-17 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Ladislav Dávid, nar. 5.12.1963, bytom Slnečná 167/6, 937 01 Želiezovce, Slovenská republika, a JUDr.
Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn.
S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 22/2021 dňa 3.2.2021.
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, týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu majetku v právnej
veci sp.zn. 30OdK/7/2021 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.
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JUDr. Richard Schwarz, správca

K015414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Mésároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 228/73, 941 44 Hul
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/285/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/285/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Marián Mésároš, nar. 24.06.1966, bytom Hlavná ulica 228/73, 941 44 Hul,
podnikajúci pod obchodným menom: Marián Mésároš, s miestom podnikania Hlavná ulica 228/73, 941 44 Hul,
IČO: 44 409 532 (ďalej ako „dlžník“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 23OdK/285/2020, v súlade s ust. § 167n
ods. 1 druhá veta v spojení s ust. § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlásil I. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľnosti menšej
hodnoty - súp. zložky majetku s por. č. 1, zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnený v OV č.
30/2021 dňa 15.02.2021).
I. kolo VPK bolo zverejnené v OV č. 49/2021 dňa 12.03.2021 pod číslom K012468.
V súlade s Podmienkami I. kola verejného ponukového konania zo dňa 09.03.2021, posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 26.03.2021.
V lehote na predkladanie ponúk boli správcovi doručené ponuky od štyroch, nižšie uvedených záujemcov.
1. Záujemca:

C---, so sídlom-------

Dátum doručenia:

23.03.2021

Ponúkaná cena:

300,- €

Výška zálohy:

celá ponúkaná kúpna cena (uhradená dňa 23.03.2021)

2. Záujemca:

S---, so sídlom-------

Dátum doručenia:

23.03.2021

Ponúkaná cena:

1.066,- €

Výška zálohy:

celá ponúkaná kúpna cena (uhradená dňa 22.03.2021)

3. Záujemca:
Dátum doručenia:

P---, bytom------23.03.2021

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

1.500,- €

Výška zálohy:

celá ponúkaná kúpna cena (uhradená dňa 22.03.2021)

4. Záujemca:

M---, bytom-------

Dátum doručenia:

25.03.2021

Ponúkaná cena:

1.111,- €

Výška zálohy:

celá ponúkaná kúpna cena (uhradená dňa 22.03.2021)

Vyhodnotenie predložených ponúk:
Správca dňa 29.03.2021 vyhodnotil predložené ponuky nasledovne:
Cenovú ponuku Záujemcu č. 3., s navrhovanou kúpnou cenou 1.500,- €, správca prijíma.

V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že:
I. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľnosti menšej hodnoty - súp. zložky majetku s por. č. 1,
zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnený v OV č. 30/2021 dňa 15.02.2021) bolo úspešne
ukončené.

S úspešným záujemcom bude uzatvorená zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, ak nedôjde
k uplatneniu práva vykúpiť majetok z konkurzu podľa ust. § 167r ZoKR oprávnenou osobou.

Podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR:
„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.“
Podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR:
„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.“
V Nitre, dňa 29.03.2021

JUDr. Roman Nagy, správca
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K015415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaneková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/272/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/272/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 29OdK/272/2020 na majetok
dlžníka: Marta Vaneková, nar. 09.06.1960, bytom 945 01 Komárno, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR) oznamujem, že:
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok a preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Marta Vaneková, nar. 09.06.1960, bytom 945 01 Komárno
končí.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz končí.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K015416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brúderová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.Kossutha 15/1, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/3/2021 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/3/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v oddlžení konkurzom dlžníka Denisa Brúderová, nar. 11.03.1983, bytom Nám. Kossutha 15/1,
Komárno, 945 01 Komárno podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz končí
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Komárne dňa 29. 03. 2021

JUDr. Tomáš Pintér, správca
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K015417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlinková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Kossútha 1563 / 23, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/1/2021 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/1/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, ustanovený do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Lucia Hlinková, nar. 06.05.1987, bytom L. Kossútha
1563/23, 941 10 Tvrdošovce, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, oznamuje, že na základe
informácií pri preskúmaní pomerov dlžníka v zmysle § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, poskytnutého zoznamu majetku, ktorý je súčasťou Návrhu na
vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom nebol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by
mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.

V Nitre, dňa 29.03.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K015418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Murcin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajč 93, 946 54 Bajč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1979
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/89/2020 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/89/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ladislav Timuľák, správca v konkurze dlžníka: Ján Murcin, nar. 21.09.1979, bytom Bajč č. 93, 946 54
Bajč, Slovenská republika, týmto v súlade s ust. §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
v platnom znení, zapísal dňa 26.03.2021 do zoznamu pohľadávok, pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 3
Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 15294/B
Prihlásená suma pohľadávky č. 3:

1.297,43 EUR

V zmysle ust. §32 ods. 3 a 8 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, je prípadné popretie pohľadávok
iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia
zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej lehote na
nižšie uvedenom účte uhradená suma (kaucia) 350,- EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kauciu je možné uhradiť na bankový účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu IBAN
SK66 7500 0000 0040 2758 4649, variabilný symbol je číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ladislav Timuľák, správca

K015419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Ferus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Albertov Dvor 3625/2A, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/9/2021 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/9/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Stanislav Ferus, nar. 15.01.1955, bytom Albertov Dvor 3625/2A, 942 01
Šurany, spis. zn.: 31OdK/9/2021, v zmysle ust. §-u 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku všeobecnej
konkurznej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. §-u 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z
poskytnutých súčinností tretích osôb ako aj z vyjadrenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho nehnuteľného, hnuteľného ani iného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. §-u 167h ZoKR,
a ktorý by bolo možné ďalej v konkurze spravovať a speňažovať.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
V Nitre, dňa 29.03.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K015420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparíková Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 663/18, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1972
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k. s.
Sídlo správcu:
Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/6/2020 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/6/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Gabriela Gašparíková, 02.12.1972, bytom Komenského 663/18, 937 01 Želiezovce (ďalej len
"dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo
ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je hnuteľný majetok
zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 68/2020 zo dňa 07.04.2020, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
stav opotrebovanosti

Motorové vozidlo značky HONDA CIVIC
Motorové vozidlo v súčasnosti pojazdné, vyžaduje si výmenu všetkých tlmičov a výmenu bŕzd, značná korózia
podlahy. Správca súčasne upozorňuje, že motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
spoluvlastnícky podiel 1/1
úpadcu
hodnota zapisovaného 500,00 EUR
majetku v EUR
dôvod
zapísania majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

Motorové vozidlo sa predáva v stave, v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
faktické vady spôsobené najmä užívaním, opotrebovaním, ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých
jeho častí, rovnako ani za jeho právne vady.
LEHOTA A ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA PREDLOŽENIE PONÚK:
Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne:
a. do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto,
v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ KONANIE - správca dlžníka GASPARIKOVA –
NEOTVÁRAŤ”, alebo
b. do elektronickej schránky správcu: LexCreditor k.s. IČO: 47 245 913 s označením predmetu správy
“PONUKOVÉ KONANIE - správca dlžníka GASPARIKOVA – NEOTVÁRAŤ”
v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku.
Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení (t.j. publikovaní) v Obchodnom
vestníku. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť.
ZÁLOHA:
Záloha:

VYŽADUJE SA

Suma zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:
bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení
zálohy musí záujemca uviesť ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZALOHA MV GASPARIKOVA“.
Lehota na zloženie zálohy:
Záloha musí byť odpísaná z účtu záujemcu najneskôr posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk a pripísaná na účet správcu najneskôr v deň otvárania obálok o 12.00 hod., a to bez ohľadu
na zavinenie zo strany záujemcu.
OBLIGATÓRNE NÁLEŽITOSTI PONUKY:
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu.
Právnická osoba uvedie obchodné meno, sídla a IČO
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Fyzická osoba – podnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko, IČO, miesto podnikania a
označenie zápisu v príslušnom registri.
Fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko.
uvedením resp. obchodného mena, sídla a IČO;
2. Kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
3. Preukázanie právnej subjektivity záujemcu.
Právnická osoba predloží originál aktuálneho výpisu z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je
právnická osoba zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky;
Fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu výpisu zo živnostenského registra resp. iného registra,
v ktorom je fyzická osoba – podnikateľ zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky a fotokópiu
preukazu totožnosti;
Fyzická osoba – nepodnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti. Fyzická osoba - nepodnikateľ je zároveň
povinná uviesť, či predmet ponukového konania v prípade úspechu v ponukovom konaní nadobudne do
výlučného vlastníctva alebo bude predmetom BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich
do BSM;
4. Označenie majetku, ktorý je predmetom ponukového konania, ktoré musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj.
5. Návrh kúpnej ceny v eurách.
6. Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu.
7. Čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi;
8. Označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní uhradenú zálohu na kúpnu cenu.
9. Výslovný súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad vrátane
vyhlásenie o prijatí záväzku zaplatiť pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny, ak
v stanovenej lehote úspešný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu ako aj súhlas záujemcu so
započítaním pokuty s pohľadávkou na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
10. Podpis záujemcu, resp. zaručený elektronický podpis záujemcu, ak je ponuka doručená do elektronickej
schránky správcu.
OTVÁRANIE OBÁLOK A VYHODNOTENIE PONÚK:
Otváranie obálok sa uskutoční na 5- ty kalendárny deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Do plynutia lehoty sa
nezapočítava deň, keď došlo k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, otváranie obálok sa uskutoční najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk
úradný záznam.
Správca neprihliada na ponuky, ktoré/ktorej:
1. neboli doručené v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava –
Staré Mesto,
2. neobsahujú niektorú z obligatórnych náležitostí ponuky,
3. neobsahujú pravdivé resp. správne údaje o záväzkoch voči dlžníkovi,
4. záujemca nezložil zálohu na kúpnu cenu v lehote na zloženie zálohy,
5. sú viacerými ponukami toho istého záujemcu,
6. nespĺňajú akúkoľvek inú podmienku ponukového konania.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať.
Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom ponukového konania sa stane ten, kto (1.) splní všetky podmienky
ponukového konania, a zároveň (2.) ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
ĎALŠIE PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
V prípade, ak záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom
kúpnu zmluvu resp. nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v primeranej lehote určenej správcom, je povinný
zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny. Ponuka je príjmom príslušnej podstaty.
Správca je oprávnený započítať ponuku s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
Správca si vyhradzuje právo na neuzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, ak oprávnená osoba podľa
§ 167r ods. 2 ZKR so súhlasom dlžníka požiada o vykúpenie predmetu ponukového konania za cenu dosiahnutú
v ponukovom konaní (t.j. cenu ponúknutú úspešným záujemcom) v lehote 10 dní od vyhodnotenia ponukového
konania.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka

K015421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Chalas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 2926/21, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/232/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/232/2019
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: Štefan Chalas, nar. 19.11.1954, bytom
Saratovská 2926/21, 934 05 Levice, v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 27OdK/232/2019 (ďalej
aj "dlžník").

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: prvá dražba
Číslo konania: 27OdK/232/2019, spisová značka správcu 27OdK/232/2019 S 1235.

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, ako správca dlžníka: Štefan Chalas, nar. 19.11.1954, bytom Saratovská
2926/21, 934 05 Levice, vyhlasuje v konkurznej veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 27OdK/232/2019 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. 11/2020 dňa 17.1.2020 a aktualizovaný a doplnený v OV SR č. 51/2021 dňa
16.3.2021.

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: 11.30 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 11.00 hod. – 11.30 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 11.15 hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: preukázanie totožnosti

Ide o prvú dražbu.

Cena predmetu dražby – Nehnuteľnosti boli ohodnotené znaleckým posudkom znalca Ing. Vladimír Rakyta
č. 6/2021 zo dňa 10.3.2021, pričom znalec ohodnotil nehnuteľnosti na sumu vo výške 4.280.- eur.

Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve dlžníka a to:
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nehnuteľnosti, ktoré sú v podiely 12/4200 pod B141 na meno dlžníka zapísané na liste vlastníctva č. 10563, vedenom
Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie: Rača, obec: BA-m.č. Rača, okres:
Bratislava III ako:

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo
2048/ 11
5264/ 1
5264/ 2
5264/ 3
6121/ 1
6121/ 3
6121/ 22
6121/ 25
6121/ 50
6121/ 89
6137/ 3

·

Deň vydania: 01.04.2021

Výmera v m2
15
1013
3313
20926
908772
1714
3403
344
503
289
1162

Druh pozemku
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok

nehnuteľnosti, ktoré sú v podiely 12/4200 pod B143 na meno dlžníka zapísané na liste vlastníctva č. 5266, vedenom
Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie: Rača, obec: BA-m.č. Rača, okres:
Bratislava III ako:

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo
5275/ 2
5381/ 3
5403/ 1
5403/ 11
5403/ 14
5403/ 16
5465/ 1
5465/ 16
6032/ 19
6032/ 21
6032/ 22
6032/ 23
6032/ 24
6032/ 25
6041/ 15
6041/ 17
6110/ 6
6110/ 41
6110/ 46
6110/ 49
6110/ 57
6113/ 2
6120/ 11
6121/ 49
6121/ 71
6121/ 75
6130/ 10
6130/ 11
6130/ 12

952
113
14330
9769
4804
5524
227
48
11371
34296
2461
2838
357
57
1139
8
18
3105
45224
150
1186
2559
3551
37
249
1380
46
101
135

PARCELY registra „E“
Parcelné číslo
5263/ 4
5263/ 5
5275/ 1
5277
5384
5402
5463/ 1
6024

64
809
1663
509
156
13909
8336
10174

Výmera v m2
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok

Druh pozemku

Výmera v m2

Druh pozemku

lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
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nehnuteľnosti, ktoré sú v podiely 12/4200 pod B141 na meno dlžníka zapísané na liste vlastníctva č.
9258, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie: Rača,
obec: obec: BA-m.č. Rača, okres: Bratislava III ako:

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo

·

Deň vydania: 01.04.2021

Výmera v m2

Druh pozemku

5278/ 18

49

lesný pozemok

5278/ 21

282

lesný pozemok

nehnuteľnosti, ktoré sú v podiely 12/4200 pod B141 na meno dlžníka zapísané na liste vlastníctva č.
9252, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie: Rača,
obec: obec: BA-m.č. Rača, okres: Bratislava III ako:

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

5264/ 5

523

lesný pozemok

5264/ 8

1406

lesný pozemok

5264/ 15

26

lesný pozemok

5274/ 3

2474

lesný pozemok

6091/ 6

675

lesný pozemok

6120/ 3

10469

lesný pozemok

6120/ 8

536

lesný pozemok

6121/ 57

18211

lesný pozemok

6121/ 74

366397

lesný pozemok

6121/ 90

1

lesný pozemok

6122/ 4

237

lesný pozemok

6130/ 9

671

lesný pozemok

6143/ 2

238

lesný pozemok

19176/ 19

506

lesný pozemok

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: 4.280.- eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Minimálne prihodenie: 200,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 1.250.- eur
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na účet konkurznej podstaty
dlžníka č. SK58 1111 0000 0066 3464 6003, 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 Štefan Chalas dražba lesy, 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. SK58 1111 0000 0066 3464 6003, 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 Štefan
Chalas dražba lesy, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby bola na účet konkurznej podstaty
dlžníka pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
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
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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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.

V Leviciach dňa 29.3.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K015422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Klimčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Ďungela 485/4, 941 45 Maňa – Veľká Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/256/2020 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/256/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Nina Dubecová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Marianna
Klimčíková, nar. 17.11.1980, bytom I. Ďungela 485/4, 941 45 Maňa – Veľká Maňa, vyhlasuje 2. kolo
ponukového konania podľa ustanovenia § 167n v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu
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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všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č. 8/2021 dňa 14.01.2021 pod zn. K002024).
Ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania sú nehnuteľnosti zapísané pod por. č. 1 až 18:
Por. č.

Druh

Výmera
Štát
m2

1

Trvalý
trávny
porast

38

Slovenská republika Hriňová Hriňová

1709

1422

1/96

0,12 €

2

Orná pôda

4382

Slovenská republika Hriňová Hriňová

1710

1135/1

1/84

15,65 €

3

Orná pôda

2938 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1710

1247/1

1/84

10,50 €

4

Orná pôda

4704 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1710

1247/2

1/84

16,80 €

5

Orná pôda

2305 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1828

1123

1/72

9,60 €

6

Orná pôda

2329 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1828

1124

1/72

9,70 €

7

Orná pôda

2814 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1912

1196/1

1/24

35,18 €

2045 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1913

1376/1

1/72

8,52 €

1047 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1914

1367

1/24

13,10 €

1425 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1915

1130/1

1/12

35,63 €

4647 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1915

1140

1/12

116,18 €

1426 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1915

1403/3

1/12

35,65 €

486

Slovenská republika Hriňová Hriňová

1915

1405/8

1/12

12,15 €

1210 Slovenská republika Hriňová Hriňová

5428

1360

1/96

3,78 €

3722 Slovenská republika Hriňová Hriňová

6395

1359/1

1/96

11,63 €

3956 Slovenská republika Hriňová Hriňová

6395

1359/4

1/96

12,36 €

6395

1359/5

1/96

6396

1349/2

1/12

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18

Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Orná pôda
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Zastavaná plocha a nádvorie

221
Trvalý
trávny
porast

Obec

Katastrálne
Parcelné Spoluvlastnícky
Číslo LV
Súpisová hodnota
územie
číslo
podiel dlžníka

Slovenská republika Hriňová Hriňová

2778 Slovenská republika Hriňová Hriňová

13,81 €
69,45 €

2. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
3. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania v zalepenej obálke s nápisom
„Konkurz Klimčíková Marianna – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mgr. Nina Dubecová, Farská 1310/31, 949 01
Nitra.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. V ponukovom konaní sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený vo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK83 1111 0000 0016 2117 3005.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
6. Všetky náklady spojené s kúpou majetku znáša záujemca.
7. Podrobnosti o predmete ponukového konania je možné získať e-mailom na adrese: nina.dubecova@gmail.com
alebo telefonicky: 0907 179 421.
V Nitre dňa 29.03.2021
Mgr. Nina Dubecová, správca

K015423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csábi Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 93, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1981
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/217/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/217/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Andrea Csábi, nar. 15.10.1981, bytom
Kravany nad Dunajom č. 93, (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
KOLO: DRUHÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1.:
·

mobilný telefón – zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou por. č. 1. Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 213/2020 pod K079881 dňa
04.11.2020.

Por. č. Popis hnuteľnej veci
1.

Rok
výroby

Súpisová hodnota v
€

Stav

Mobilný telefón Huawei P30; Farba: Black; Model:
2019
ELE-L29

Funkčný, používaný,
používania

bežné

známky

290,00

(ďalej aj „Predmet speňaženia“)
SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: hnuteľný majetok
IDENTIFIKÁCIA: hnuteľný majetok – mobilný telefón
PODSTATA: všeobecná
DÔVOD ZÁPISU: zistené z poskytnutej súčinnosti od 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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Podmienky ponukového konania:

1. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
· Záujemca musí osobne alebo prostredníctvom pošty doručiť správcovi záväznú písomnú ponuku vloženú
do nepriehľadnej a zalepenej obálky s nápisom: „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE
27OdK/217/2020 – Súpisová položka pod por. č. 1“ do sídla kancelárie správcu na adresu G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30
hod. Obálka musí obsahovať správne identifikačné údaje záujemcu, ktoré musia byť totožné s
identifikačnými údajmi uvedenými v ponuke v rozsahu minimálne:
a)

FO: meno a priezvisko, bydlisko,

b)

FO podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO,

c)

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

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

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

3. KÚPNA CENA
· Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre
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príjemcu: meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) fyzickej osoby podnikateľa alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu:
27OdK/217/2020;
· Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk do 14:30 hod.
· Zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu musí záujemca zložiť na číslo účtu správcu vedeného v Prima
banka Slovensko, a. s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X,
Variabilný symbol: 272172020;
a. V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
b. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá zároveň spĺňa kritériá v bode A) nižšie:
A. Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1 a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca
alebo vyššia ako 50% jeho súpisovej hodnoty t. j. 145,00 EUR;
· Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
· Náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a všetky náklady s nadobudnutím hnuteľného majetku –
mobilného telefónu do vlastníctva je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

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

K015424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňáková Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabaj-Čápor 1467, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/287/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/287/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Simona Beňáková, nar. 01.05.1985, bytom Čápor 1467, 951 17 Cabaj - Čápor
oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, a to nasledovné pohľadávky veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35831154, prihlásené súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok zo dňa 17.3.2021:
p.č.
5.
6.
7.

Veriteľ
Intrum Slovakia s.r.o.
Intrum Slovakia s.r.o.
Intrum Slovakia s.r.o.

Dátum doručenia
26.3.2021
26.3.2021
26.3.2021

Podaná v lehote
Nie
Nie
Nie

Spolu v EUR
1025,77
428,81
424,43
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Tomáš Timoranský, správca

K015425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žáček Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartókova 1612 / 24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/2/2021 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/2/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Attila Žáček, nar.
07.01.1969, bytom Bartókova 1612/24, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným
menom: Attila Žáček ZAKO, s miestom podnikania Bartókova 24, 943 01 Štúrovo, IČO: 17 587 611, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.12.2017, 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 29.03.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 29.03.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

K015426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janček Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Rad 434, 941 42 Veľké Lovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1990
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/276/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/276/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Tomáš Janček, nar. 29.07.1990, bytom Veľký rad 434, 941 42 Veľké Lovce (ďalej len
"dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo
ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je hnuteľný majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 59/2020 zo dňa 25.03.2020, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
stav opotrebovanosti

Motorové vozidlo značky PEUGEOT 607
Motorové vozidlo je v súčasnosti nepojazdné, bez platnej STK a EK, dočasne vyradené z evidencie vozidiel. Správca
súčasne upozorňuje, že motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu
výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
podiel 1/1

spoluvlastnícky
úpadcu
hodnota zapisovaného 1.000,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku 16.03.2020
dôvod
zapísania majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

Motorové vozidlo sa predáva v stave, v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
faktické vady spôsobené najmä užívaním, opotrebovaním, ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých
jeho častí, rovnako ani za jeho právne vady.
LEHOTA A ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA PREDLOŽENIE PONÚK:
Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne:
a. do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto,
v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ KONANIE - správca dlžníka TOMAS JANCEK –
NEOTVÁRAŤ”, alebo
b. do elektronickej schránky správcu: LexCreditor k.s. IČO: 47 245 913 s označením predmetu správy
“PONUKOVÉ KONANIE - správca dlžníka TOMAS JANCEK – NEOTVÁRAŤ”
v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku.
Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení (t.j. publikovaní) v Obchodnom
vestníku. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť.
ZÁLOHA:
Záloha:

VYŽADUJE SA

Suma zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:
bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení
zálohy musí záujemca uviesť ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZALOHA MV JANCEK“.
Lehota na zloženie zálohy:
Záloha musí byť odpísaná z účtu záujemcu najneskôr posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk a pripísaná na účet správcu najneskôr v deň otvárania obálok o 12.00 hod., a to bez ohľadu
na zavinenie zo strany záujemcu.
OBLIGATÓRNE NÁLEŽITOSTI PONUKY:
Ponuka musí obsahovať:
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1. Označenie záujemcu.
Právnická osoba uvedie obchodné meno, sídla a IČO
Fyzická osoba – podnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko, IČO, miesto podnikania a
označenie zápisu v príslušnom registri.
Fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko.
uvedením resp. obchodného mena, sídla a IČO;
2. Kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
3. Preukázanie právnej subjektivity záujemcu.
Právnická osoba predloží originál aktuálneho výpisu z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je
právnická osoba zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky;
Fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu výpisu zo živnostenského registra resp. iného registra,
v ktorom je fyzická osoba – podnikateľ zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky a fotokópiu
preukazu totožnosti;
Fyzická osoba – nepodnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti. Fyzická osoba - nepodnikateľ je zároveň
povinná uviesť, či predmet ponukového konania v prípade úspechu v ponukovom konaní nadobudne do
výlučného vlastníctva alebo bude predmetom BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich
do BSM;
4. Označenie majetku, ktorý je predmetom ponukového konania, ktoré musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj.
5. Návrh kúpnej ceny v eurách.
6. Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu.
7. Čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi;
8. Označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní uhradenú zálohu na kúpnu cenu.
9. Výslovný súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad vrátane
vyhlásenie o prijatí záväzku zaplatiť pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny, ak
v stanovenej lehote úspešný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu ako aj súhlas záujemcu so
započítaním pokuty s pohľadávkou na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
10. Podpis záujemcu, resp. zaručený elektronický podpis záujemcu, ak je ponuka doručená do elektronickej
schránky správcu.
OTVÁRANIE OBÁLOK A VYHODNOTENIE PONÚK:
Otváranie obálok sa uskutoční na 5- ty kalendárny deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Do plynutia lehoty sa
nezapočítava deň, keď došlo k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, otváranie obálok sa uskutoční najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk
úradný záznam.
Správca neprihliada na ponuky, ktoré/ktorej:
1. neboli doručené v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava –
Staré Mesto,
2. neobsahujú niektorú z obligatórnych náležitostí ponuky,
3. neobsahujú pravdivé resp. správne údaje o záväzkoch voči dlžníkovi,
4. záujemca nezložil zálohu na kúpnu cenu v lehote na zloženie zálohy,
5. sú viacerými ponukami toho istého záujemcu,
6. nespĺňajú akúkoľvek inú podmienku ponukového konania.
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O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať.
Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom ponukového konania sa stane ten, kto (1.) splní všetky podmienky
ponukového konania, a zároveň (2.) ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
ĎALŠIE PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
V prípade, ak záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom
kúpnu zmluvu resp. nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v primeranej lehote určenej správcom, je povinný
zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny. Ponuka je príjmom príslušnej podstaty.
Správca je oprávnený započítať ponuku s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
Správca si vyhradzuje právo na neuzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, ak oprávnená osoba podľa
§ 167r ods. 2 ZKR so súhlasom dlžníka požiada o vykúpenie predmetu ponukového konania za cenu dosiahnutú
v ponukovom konaní (t.j. cenu ponúknutú úspešným záujemcom) v lehote 10 dní od vyhodnotenia ponukového
konania.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka

K015427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pötinger Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. G. Masaryka 5767/36, 940 68 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 318 540
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2014 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2014
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31K/18/2014
Výmaz poznámky o spornom zápise

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca úpadcu – Pötinger
Slovakia s.r.o., so sídlom T. G. Masaryka 5767/36, 940 68 Nové Zámky, IČO: 36 318 540, na základe rozsudku
Okresného súdu Nitra zo dňa 14.03.2018, č. k. 23Cbi/65/2014-183, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Nitre
zo dňa 26.03.2019, č. k. 15CoKR/13/2018-204, oznamuje výmaz poznámky o spornom zápise vo vzťahu k
majetku zapísanému do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený dňa 25.09.2014 v Obchodnom vestníku
č. 183/2014 pod zn. K018478.
V Nitre dňa 29.03.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K015428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pötinger Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. G. Masaryka 5767/36, 940 68 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 318 540
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2014 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, s adresou
príslušnej kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca úpadcu – Pötinger Slovakia s.r.o., so sídlom T. G.
Masaryka 5767/36, 940 68 Nové Zámky, IČO: 36 318 540, ako dražobník podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“), za
primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „ZDD“), zverejňuje podľa § 17 ZDD v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné oznámenie o dražbe:
A) Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S1629
B) Miesto dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, 2.
poschodie
B) Dátum dražby: 05.05.2021
B) Čas otvorenia dražby: 13:30 hod.
C) Opakovaná dražba: nie
D) Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Prievidza, obec Prievidza, okres
Prievidza, zapísané na liste vlastníctva č. 8353 a to:
- stavba – výrobno - prevádzková budova – so súpisným č. 10795, postavená na pozemku s parcelným č. 1294/2
o výmere 240 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na katastrálnej mape ako parcela
registra “C“,
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- stavba – výrobno - prevádzková budova – so súpisným č. 10796, postavená na pozemku s parcelným č. 1294/3
o výmere 1.576 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na katastrálnej mape ako parcela
registra “C“,
- stavba – výrobno - prevádzková budova – so súpisným č. 10798, postavená na pozemku s parcelným č. 1294/5
o výmere 626 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na katastrálnej mape ako parcela
registra “C“,
- stavba – výrobno - prevádzková budova – so súpisným č. 10799, postavená na pozemku s parcelným č. 1294/6
o výmere 202 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na katastrálnej mape ako parcela
registra “C“,
všetky v podiele 1/1 k celku.
Nehnuteľnosti sa budú dražiť ako jeden súbor majetku. Právny vzťah k parcelám, na ktorých ležia predmetné
stavby, je evidovaný na liste vlastníctva č. 9374.
Predmetné stavby sa nachádzajú v okrajovej priemyselnej časti mesta a tvoria priemyselný uzatvorený areál.
Prístup je z miestnej komunikácie cez vnútro-areálovú komunikáciu (pozemok s parcelným č. 1294/1).
Stavba so súpisným č. 10795 je klasifikovaná ako výrobno - prevádzková budova, má jedno nadzemné podlažie,
sedlovú strechu. Pôvodná budova bola daná do užívania pravdepodobne v roku 1965. Stavba je založená na
betónových základoch a základových pätkách, nepodpivničená, nosná konštrukcia je vybudovaná z oceľového
skeletu, obvodový plášť z betónových panelov, stropy sa nenachádzajú, vybudovaný je hobrový pohľad, krov je
oceľový väzníkový sedlový s pozinkovanou krytinou, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu,
vnútorné omietky štukové – zdevastované, vonkajšie omietky – striekaný brizolit – oduté, opadané, vráta oceľové
s rozbitou sklenenou výplňou a chýbajúce, okná jednoduché oceľové – rozbitá sklenená výplň, sklobetón,
vykurovanie nie je, elektroinštalácia vytrhaná, bleskozvod nefunkčný, vnútorný vodovod zlikvidovaný, vnútorná
kanalizácia nefunkčná. Stavba je zdevastovaná, obrastená náletovými drevinami, nefunkčná. Budova je napojená
na vnútro-areálové rozvody inžinierskych sietí, ktoré sú nefunkčné.
Stavba so súpisným č. 10796 je klasifikovaná ako výrobno - prevádzková budova, má jedno nadzemné podlažie,
sedlovú strechu. Pôvodná budova bola daná do užívania pravdepodobne v roku 1965. Stavba je založená na
betónových základoch a základových pätkách, nepodpivničená, nosná konštrukcia je vybudovaná zo
železobetónového stĺpového skeletu s výplňou z plynosilikátových tvárnic, stropy sú betónové panelové, krov na
hlavnej budove je drevený väzníkový sedlový s pozinkovanou krytinou, na vedľajších budovách je strecha pultová,
klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, vnútorné omietky štukové – zdevastované, vonkajšie
omietky – striekaný brizolit – oduté, opadané, vráta oceľové s rozbitou sklenenou výplňou a chýbajúce, okná
jednoduché drevené – rozbitá sklenená výplň, vykurovanie nie je, elektroinštalácia vytrhaná, bleskozvod
nefunkčný, vnútorný vodovod zlikvidovaný, vnútorná kanalizácia nefunkčná, sociálne zariadenia bez
zariaďovacích predmetov. Stavba je zdevastovaná, obrastená náletovými drevinami, nefunkčná. Budova je
napojená na vnútro-areálové rozvody inžinierskych sietí, ktoré sú nefunkčné.
Stavba so súpisným č. 10798 je klasifikovaná ako výrobno - prevádzková budova, má jedno nadzemné podlažie,
sedlovú strechu. Pôvodná budova bola daná do užívania pravdepodobne v roku 1965. Stavba je založená na
betónových základoch, nepodpivničená, nosná konštrukcia je murovaná z plynosilikátových tvárnic, stropy
panelové, strecha plochá s krytinou z asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného
plechu, vnútorné omietky štukové – zdevastované, vonkajšie omietky – striekaný brizolit – oduté, opadané, dvere
sa nenachádzajú, okná drevené – nenachádzajú sa, vykurovanie nie je, elektroinštalácia vytrhaná, bleskozvod
nefunkčný, vnútorný vodovod zlikvidovaný, vnútorná kanalizácia nefunkčná, sociálne zariadenia bez
zariaďovacích predmetov. Stavba je zdevastovaná, obrastená náletovými drevinami, nefunkčná, časť budovy bola
odstránená. Budova je napojená na vnútro-areálové rozvody inžinierskych sietí, ktoré sú nefunkčné.
Stavba so súpisným č. 10799 je klasifikovaná ako výrobno - prevádzková budova, má dve podlažia, sedlovú
strechu. Pôvodná budova bola daná do užívania pravdepodobne v roku 1965. Stavba je založená na betónových
základoch, nepodpivničená, nosná konštrukcia je murovaná z tehál, strop sú panelové, strecha je z plechu,
vnútorné omietky štukové – zdevastované, vonkajšie omietky – škrabaný brizolit – oduté, opadané, vráta oceľové
– chýbajúce, okná drevené – prevažne demontované, schody sa nenachádzajú, vykurovanie nie je,
elektroinštalácia vytrhaná, bleskozvod nefunkčný, vnútorný vodovod zlikvidovaný, vnútorná kanalizácia nefunkčná.
Stavba je zdevastovaná, obrastená náletovými drevinami, nefunkčná. Budova je napojená na vnútro-areálové
rozvody inžinierskych sietí, ktoré sú nefunkčné.
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Predmet dražby sa draží „ako stojí a leží“.
Hodnota predmetu dražby bola zistená spolu vo výške 50.700,00 € znaleckým posudkom č. 298/2020 zo dňa
02.12.2020 vypracovaným Ing. Antonom Machom, znalcom zapísaným v zozname znalcov pod evidenčným č.
912131, odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností.
D) Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené:
- Záložné právo v prospech Mesta Prievidza č. 2.6.1-6445-2008/87233 zo dňa 29.7.2008 - zákaz nakladanie s
predm.zálohom - P1-242/2008 - VZ 3082/2008
- Záložné právo v prospech Mesta Prievidza č. 2.6.1-4022-2010/70402 zo dňa 19.5.2010 - zákaz nakladanie s
predm.zálohom - P(o) - 738/2010 - VZ 2256/2010
- Na stavby na parc.č. 1294/2, 1294/3, 1294/4 - Záložné právo v prospech Mesta Prievidza č. 2.2.4-74292012/120205 zo dňa 17.12.2012 - zákaz nakladanie s predm.zálohom - P(o) - 41/2013 - VZ 141/2013
- Na stavby č.s. 10795, 10796, 10797 na parc.č. 1294/2, 1294/3, 1294/4 - rozhodnutie Mesta Prievidza o
zabezpečení daňového nedoplatku č. 2.2.4-7429-2012/120205 zo dňa 17.12.2012 a zákaz nakladania s
predmetnými nehnuteľnosťami - P (o) 95/13 - VZ 313/13
Podľa § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva
zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem
zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré
zabezpečuje záväzok úpadcu.
E) Najnižšie podanie: 50.700,00 €
E) Minimálne prihodenie: 500,00 €
F) Dražobná zábezpeka: Dražobník vyžaduje zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 10.000,00 €
bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na bankový účet dražobníka (IBAN: SK92 8330 0000 0027
0166 8045, variabilný symbol: 31182014, špecifický symbol: IČO účastníka dražby, ak ide o právnickú osobu /
rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu), do notárskej úschovy alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku
nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením
dražby. Dokladom o zložení zábezpeky je:
- originál potvrdenia vystaveného príslušnou bankou alebo výpis vygenerovaný z elektronického bankovníctva
o prevode / vklade dražobnej zábezpeky na účet dražobníka,
- originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy,
- originál listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky.
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie
bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného
odkladu vráti účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez
zbytočného odkladu.
G) Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť. Dražobná
zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ
povinný zaplatiť bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na bankový účet dražobníka (IBAN: SK92
8330 0000 0027 0166 8045, variabilný symbol: 31182014, špecifický symbol: IČO účastníka dražby, ak ide
o právnickú osobu / rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu) do 15 dní od skončenia dražby. Ak bola vydražiteľom
zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške do 15 dní od skončenia dražby, dražobník bez zbytočného
odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vráti vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením
nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

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

103

Obchodný vestník 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

H) Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka predmetu dražby bude umožnená dňa 15.04.2021 o 14:00 hod.
a 22.04.2021 o 14:00 hod. Telefónny kontakt na dražobníka: 0918 962 100 (Mgr. Michal Bizoň, LL.M.).
I) Spoločná dražba: nie
J) Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby dražobník odovzdá predmet dražby a
listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby
písomne potvrdí. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby
na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za
škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby,
nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
K) Meno, priezvisko a sídlo notára: JUDr. Martina Gontkovičová, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
L) Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 ZDD:
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia ZDD, 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 3 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 zákona č. 253/1998 Z. z. o
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky; 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.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 tohto poučenia, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 tohto poučenia sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 tohto poučenia.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. 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.
V Bratislave dňa 29.03.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K015429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Filip Štifner (zast. zákonnou zástupkyňou Marianna
Štifnerová) Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajka 23, 935 51 Bajka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.2004
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/277/2020 S1571
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 01.04.2021

Okresný súd Nitra
31OdK/277/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!
Správca: Správcovský dom, k. s., Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1571
Úpadca: Filip Štifner., nar. 30.08.2004, 935 51 Bajka 23
Spisová značka správcu: 31OdK/277/2020 S1571

Spisová značka súdu: 31OdK/277/2020

Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803
Označenie pohľadávky:
- Prihlášky pohľadávok označená veriteľom poradovým číslom 1.
Suma prihlásených pohľadávok por. č. 1.:
- 1.

12.837,60 EUR

- 2.

1.244,53 EUR

Prihláška doručená:
- elektronicky dňa 08.03.2021 o 11:00 h.
Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!

Správcovský dom, k.s., Správca

K015430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hédervári Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
94110 Tvrdošovce, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/183/2020 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHODNOTENIE III. kola verejného ponukového konania zverejneného v OV č. 49/2021 dňa 12.03.2021
Označenie dlžníka:

Štefan Hédervári

Bydlisko dlžníka:

Tvrdošovce, 941 10 Tvrdošovce

Dátum narodenia dlžníka:

13.09.1956
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Spisová zn. správcovského spisu:
Spisová zn. súdneho spisu:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

Ing. Marta Kulichová
28OdK/183/2020 S1976
28OdK/183/2020

Ing. Marta Kulichová, ako správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Hédervári, nar. 13.09.1956, trvalý pobyt
Tvrdošovce, som v zmysle ust. §167n ods. 1 ZKR, zverejnila III. kolo verejného ponukového konania
(uverejnené v OV č. 49/2021 dňa 12.03.2021) na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu
všeobecnej podstaty uverejneného v OV č. 180/2020 dňa 18.09.2020, a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2:
Typ súpisovej zložky: Pozemky – zastavané plochy a nádvoria
Popis: Parcela reg. „E“ č. 1118, o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV
č. 4807, k. ú. Tvrdošovce, obec: Tvrdošovce, okres: Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/6, t. j.: 10.83
m2;
Parcela reg. „E“ č. 1119, o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č.
4807, k. ú. Tvrdošovce, obec: Tvrdošovce, okres: Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/6, t. j.: 8.33 m2.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2:

380.- €

Správcovi bola do uplynutia lehoty na podávanie ponúk doručená ponuka 1 záujemcu nasledovne:
1. Dňa 19.03.2021 bola doručená ponuka záujemcu Slovak Estate s.r.o., IČO: 50 050 907, so sídlom
Tallerova 4, 811 02 Bratislava. Za súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 2, ponúkol sumu v celkovej
výške 21,- € (slovom: dvadsaťjeden EUR). Zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny, t. j. 21,- €,
poukázal na správcovský účet v súlade s podmienkami ponukového konania.
Vyhodnotenie:
Ponuka záujemcu Slovak Estate s.r.o., IČO: 50 050 907, na odkúpenie súpisovej zložky všeobecnej podstaty
č. 2 za ponúknutú kúpnu cenu v celkovej výške 21,- € sa stáva víťaznou ponukou v zmysle podmienok
ponukového konania, t. j. za najvyššiu ponúknutú cenu pre súpisovú zložku majetku všeobecnej podstaty č. 2.
Ďalej v zmysle podmienok ponukového konania správca s víťazným záujemcom uzatvorí zmluvu o prevode
vlastníckych práv a návrh na vklad do príslušného katastra nehnuteľností.
V Nových Zámkoch dňa 29.03.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K015431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Pašeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novovieska 165, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.2.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/24/2019 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/24/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca dlžníka týmto v zmysle ustanovení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 12.2.2021 pod č.
29/2021, a to o 10 kalendárnych dní po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca

K015432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paksi Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná ul. 3058 / 30, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1966
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/279/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/279/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s, správca dlžníka: Marián Paksi, nar. 31.08.1966, bytom
Textilná ulica 3058/30, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Paksi, s miestom
podnikania Textilná ulica 3058/30, 934 01 Levice, IČO: 17 712 726, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 11.06.2013, týmto oznamuje súpis nehnuteľných vecí dlžníka patriacich do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
34 152 199.

Por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Druh
Katastrálne
pozemku
územie
ostatná plocha Kalná
ostatná plocha Kalná
ostatná plocha Kalná
ostatná plocha Kalná
ostatná plocha Kalná
záhrada
Kalná
trvalý
trávny
Čadca
porast

LV
1056
1056
1056
1056
1056
1030

Výmera
(m2)
102
220
468
466
422
401

11457 1019

Par. č.
2061/18
2063/12
2063/25
2063/42
2063/58
2063/34

Parcely
registra typu
C
C
C
C
C
C

14552/4 C

Spoluvlastnícky
podiel
1/ 134
1/ 134
1/ 134
1/ 134
1/ 134
1/2

Súpisová
hodnota
spoluvlastnícky podiel v €
1,41
3,04
6,46
6,43
5,83
370,93

1/1

25,68

K015433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paksi Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná ul. 3058 / 30, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1966
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/279/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/279/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY:
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G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s, správca dlžníka: Marián Paksi, nar. 31.08.1966, bytom
Textilná ulica 3058/30, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Paksi, s miestom
podnikania Textilná ulica 3058/30, 934 01 Levice, IČO: 17 712 726, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 11.06.2013, týmto zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku dlžníka:

Por.
č.
Dlžník

8.

Súpisová
hodnota
EUR

Právny dôvod vzniku

Súdny exekútor
Výťažok exekúcie LV č. 1030, katastrálne územie: Kalná v podiele
JUDr. Peter Balasko
½ v zmysle Uznesenia o schválení príklepu 71Ek/913/2018 zo dňa
Exekútorský úrad so
1.693,14
30.10.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa
sídlom
Komárňanská
15.12.2020, s doložkami vytvorenými dňa 02.02.2021
100, 947 01 Hurbanovo

v Dôvod zápisu

Správcovi
doručené
Upovedomenie o zastavení
exekúcie 394EX 505/2018

K015434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 2124/19, 022 01 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/364/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/364/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Peter Kotek, nar. 14.04.1986, trvale bytom Čadca, 022 01 Čadca,
korešpondenčná adresa: Mierová 2124/19, 022 01 Čadca (ďalej aj ako len „Dlžník“) v súlade s ust. 167q ods. 1 v
spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.
Predmet verejného ponukového konania:
Predmetom tohto verejného ponukového konania je speňaženie inej majetkovej hodnoty -pohľadávky patriacej
Dlžníkovi, ktorá bola zapísaná do súpisu majetku všeobecnej podstaty ako:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Pohrebná služba EXIT, spol. s r.o., so sídlom Palárikova 1461, 022 01 Čadca, IČO: 00 615 617,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 149/L
Právny dôvod: Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu spoločníka vo výške obchodného podielu 12,71 %
v obchodnej spoločnosti Pohrebná služba EXIT, spol. s r.o. podľa ust. § 61 ods. 3 Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení
Súpisová hodnota majetku: 7 125,22 Eur.
Deň zapísania do súpisu: 24.02.2020
Adresa na doručenie záväznej ponuky je:
Prvá arbitrážna k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice.
Lehota na doručenie záväznej ponuky:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 14:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
Náležitosti záväznej ponuky:
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak,
aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a
slovným vyjadrením platí nižšia suma
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna
k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ Ponukové konanie Peter Kotek“.

Záloha na kúpnu cenu
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie:
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
Vyhodnotenie záväzných ponúk:
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.
Osobitné ustanovenia:
Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu
medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
V prípade, že kupujúci neponúkne za predmet kúpy aspoň minimálnu kúpnu cenu, správca takúto ponuku ako
nevýhodnú odmietne.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 67 27, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K015435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhorská Ves ., 032 03 Uhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1979
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/76/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/76/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Dušan Ferenc, nar. 02.01.1979, trvale bytom Uhorská Ves, 032 03
Uhorská Ves, toho času s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom Dušan
Ferenc, s miestom podnikania E. Penkalu 879/11, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 47 110 520,
korešpondenčná adresa: Uhorská Ves 46, 032 03 Uhorská Ves (ďalej len ako „Dlžník“) týmto v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje,
že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851
01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803, ktorá bola do kancelárie správcu doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
Pohľadávka č. 1
Istina:

852,99 €

Úroky z omeškania:
Poplatok z omeškania:
Celková suma:

413,52 €
294,00 €
1 560,51 €

Pohľadávka č. 2
Istina:

24,64 €

Úroky:

0,81 €

Úroky z omeškania:
Celková suma:

71,61 €
97,06 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Čechová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom Turzovka 396, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/1/2021 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/1/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Súpisová zložka majetku č.1
- pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok, postavená na parcele E-KN č. 7118/1, o výmere 18207 m2, evidovaný
Okresným úradom Čadca katastrálny odbor, okres Čadca, obec Olešná, kat. územie Olešná, zapísané na LV č.
1600, v spoluvlastníckom podiele 1/8
Súpisová hodnota v EUR : 1 Eur/ m2
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu: 2275,88 Eur
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR
Dátum

zápisu:

29.03.2021

Súpisová zložka majetku č. 2
-pozemok
Druh pozemku: Orná pôda, postavená na parcele E-KN č. 3914, o výmere 964 m2, evidovaný Okresným
úradom Čadca katastrálny odbor, okres Čadca, obec Olešná, kat. územie Olešná, zapísané na LV č. 4045, v
spoluvlastníckom podiele 1/2
Súpisová hodnota v Eur: 3 Eur / m2,
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu: 1446 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Dátum zápisu: 29.03.2021

Súpisová zložka majetku č. 3
-pozemok
Druh pozemku: Orná pôda, postavená na parcele E-KN č. 3916, o výmere 777 m2, evidovaný Okresným
úradom Čadca katastrálny odbor, okres Čadca, obec Olešná, kat. územie Olešná, zapísané na LV č. 4045, v
spoluvlastníckom podiele 1/2
Súpisová hodnota v Eur: 3 Eur/ m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu: 1166 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Dátum zápisu: 29.03.2021

Súpisová zložka majetku č. 4
-pozemok
Druh pozemku: Orná pôda, postavená na parcele E-KN č. 3918, o výmere 2294 m2, evidovaný Okresným
úradom Čadca katastrálny odbor, okres Čadca, obec Olešná, kat. územie Olešná, zapísané na LV č. 4045, v
spoluvlastníckom podiele 1/2
Súpisová hodnota v Eur: 3 Eur/ m2
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu : 3441 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Dátum zápisu: 29.03.2021

Súpisová zložka majetku č. 5
-pozemok
Druh pozemku: Orná pôda, postavená na parcele E-KN č. 3931, o výmere 1587 m2, evidovaný Okresným
úradom Čadca katastrálny odbor, okres Čadca, obec Olešná, kat. územie Olešná, zapísané na LV č. 4045, v
spoluvlastníckom podiele 1/2
Súpisová hodnota v Eur: 3 Eur/ m2
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu: 2381 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Dátum zápisu: 29.03.2021

Súpisová zložka majetku č. 6
-pozemok
Druh pozemku: Orná pôda, postavená na parcele E-KN č. 3933, o výmere 699 m2, evidovaný Okresným
úradom Čadca katastrálny odbor, okres Čadca, obec Olešná, kat. územie Olešná, zapísané na LV č. 4045, v
spoluvlastníckom podiele 1/2
Súpisová hodnota v Eur: 3 Eur/m2
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu: 1049 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Dátum zápisu: 29.03.2021

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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Mgr. Marianna Líšková
správca

K015437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeněk Bačík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kmeťova 3196/18, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1960
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/1/2021 s 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/1/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 3.2.2021 bol v OV 22/2021 zverejnený konkurz na majetok dlžníka Zdeněk Bačík, Kmeťova 3196/18, 038 61
Vrútky
pod
č.k.
3OdK/1/2021.
Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka , podľa podpísaného čestného prehlásenia zo dňa 10.3.2021 a
vlastných šetrení, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
§ 167v ZKR - Zrušenie konkurzu - 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.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka konkurz na majetok dlžníka Zdeněk Bačík,
Kmeťova 3196/18, 038 61 Vrútky pod č.k. 3OdK/1/2021 ruší.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov 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. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

K015438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojvoda Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 531/32, 013 24 Strečno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/121/2020 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/121/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Štefan Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Peter Vojvoda, nar. 26.07.1994, trvale bytom Školská 531/32, 013 24 Strečno, týmto 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. Týmto 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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Mgr. Štefan Krnáč, správca

K015439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľucká Ľubica, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 3088/48, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/190/2020 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/190/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ing. Ľubica Lucká, nar.: 26.07.1960, trvale bytom Gaštanová 3088/48, 010 07 Žilina, týmto 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. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K015440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Piaček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Kubín 0, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Imrich Šimulák, správca konkurznej podstaty Dlžníka Peter Piaček, narodený, 01. 04. 1974 bytom Dolný
Kubín, 026 01 Dolný Kubín. V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, pod číslom konania
2OdK/205/2020 s poukazom na ustanovenie § 167n) ods. 1 a násl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 34/2021 zo dňa 19. 02. 2021 (číslo zverejnenia
K008721), pričom sa jedná o nehnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka v súpisovej hodnote 209,41 €, za
nesledujúcich podmienok:
Záujemca o kúpu majetku musí doručiť na adresu správcu konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody
43, 022 01 Čadca, písomnú ponuku na odkúpenie predmetného majetku v zalepenej obálke s označením
„Ponukové konanie 2OdK/205/2020 – Peter Piaček – NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia
tohto oznámenia s tým, že zálohu na ponúknutú kúpnu cenu je možné zložiť na účet správcu SK36 1100 0000
0029 2186 0434, variabilný symbol 22052020.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v stave v akom stojí a leží. Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového
konania možno získať na adrese správcu Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, alebo e-mailom na
simulaki@centrum.sk.
V Čadci dňa 29. 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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Imrich Šimulák
správca

K015441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.S.A.S., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rieka 817, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 411 124
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh Konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Uznesením Okresného súdu Žilina č. k. 4K/22/2015-261 zo dňa 15.5.2018 vo veci konkurzu na majetok úpadcu
B.S.A.S., s.r.o., so sídlom Rieka 817, 022 01 Čadca, IČO: 36 411 124 (ďalej len „Úpadca“) bol do funkcie
správcu ustanovený JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01
Banská Bystrica (ďalej len „Správca“).
V Obchodnom vestníku č. 245/2020 zo dňa 21.12.2020 pod značkou K090984 zverejnil správca oznámenie o
zostavení Zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť Konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
V zmysle ust. § 101 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) : „Po úplnom speňažení
majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov,
ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených
veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom
vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na
jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom
veriteľského výboru.“
Postupom podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR Vám týmto správca predkladá tento návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov :

1.

Všeobecná časť

1.1

Konkurzná podstata

Na základe na základe výsledkov vlastných šetrení (založených najmä na obsahu verejných evidencií osôb
a majetku, účtovných záznamov a registratúry úpadcu) správca po vyhlásení konkurzu zistil existenciu majetku
podliehajúceho konkurzu, ktorý v súlade s ust. § 68 ZKR tvorí všeobecnú podstatu.

1.2

Speňažovanie majetku

Majetok patriaci do všeobecnej podstaty je tvorený hotovosťou vloženou po vyhlásení konkurzu na účet správcu
osobami konajúcimi za Úpadcu. Ďalšie príjmy všeobecnej podstaty sú tvorené súdom priznanou náhradou trov
konania a vrátenými súdnymi poplatkami.
Žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu nebol vylúčený zo súpisu postupom podľa § 81 ods. 1 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(I)

Hotovosť vložená na účet správcu je tvorená sumou 1928,72 €.

(II)

Vrátené súdne poplatky sú tvorené sumou 185,60 €.

(III)

Súdom priznaná náhrada trov konania je 399,04 €.

Deň vydania: 01.04.2021

Spolu je výťažok zo speňažovania (I + II + III) tvorený sumou 2.513,36 €.

1.3

Pohľadávky proti podstate

Správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznámenie o zostavení týchto zoznamov
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 245/2020 zo dňa 21.12.2020 pod značkou K090984. Žiaden z veriteľov
nepodal voči Zoznamu pohľadávok proti podstate námietky postupom podľa § 96 ods. 3 ZKR.
Správca priradil k všeobecnej podstate v celom rozsahu všetky pohľadávky proti podstate, ktoré vecne súviseli
výlučne so správou a speňažovaním všeobecnej podstaty. Pohľadávky proti podstate sú podrobne špecifikované
v prílohe k tomuto rozvrhu.
Z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku správca určil súdny poplatok vo výške 5 € za konkurzné
konanie podľa položky 5 písm. d) Prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov. Základom pre určenie poplatku bola suma výťažku zahrnutého do rozvrhu zaokrúhlená na celé eurá
nadol a výsledný poplatok je takto určený ako 0,2 % z uvedeného základu.
K súpisovým položkám majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu boli na základe vyššie označeného sumárneho
prehľadu priradené pohľadávky proti podstate v celkovej výške 236 €, vrátane súdneho poplatku a odmeny
správcu.

1.3.1

Odmena správcu z výťažku

Správca si z dosiahnutého výťažku neuplatnil žiadnu odmenu, a to vzhľadom k skutočnosti, že z podstatnej časti
výťažku mu nevznikol nárok na odmenu v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení do 28.02.2017 (ďalej len „vyhláška“).

1.4

Záver

Výťažok zahrnutý do konečného rozvrhu určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu
2.277,36 € a je určený ako kladný rozdiel celkového výťažku zo speňažovania majetku vo výške 2.513,36 € (1.2)
a celkovej sumy priradených pohľadávok proti podstate 236 € (1.3).

2.

Rozvrhová časť

Na uspokojenie nezabezpečených veriteľov pripadá suma 2.277,36 € určená ako rozdiel výťažku zahrnutého do
konečného rozvrhu výťažku (1.2) a pohľadávok proti podstate (1.3).

2.1

Nezabezpečené pohľadávky podľa § 95 ods. 1 ZKR

Suma na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok je nižšia ako celková suma zistených nezabezpečených
pohľadávok (513.759,39 €), preto správca v súlade s ust. § 95 ods. 1 ZKR určil, že každá zo zistených
nezabezpečených pohľadávok bude uspokojená vo výške 0,44 %. Výšku pomerného uspokojenia správca
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stanovil ako podiel sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov a celkovej sumy zistených
nezabezpečených pohľadávok podľa § 95 ods. 1 ZKR.
Zistené pohľadávky jednotlivých nezabezpečených veriteľov sa uspokojujú nasledovne :
KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU

2 277,36 €
Suma
určená
Por. č.
Označenie nezabezpečeného veriteľa
Zistená suma pohľadávky
uspokojenie
BYTY Čadca, s.r.o., Májova 1107, 022 01 Čadca, IČO: 36 373
23 639,25
1 až 5, 7, 164
104,79 €
907
€
6 712,86
8 až 21
Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
29,76 €
€
22 až 138, 156, Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
174 979,90
775,64 €
159 až 162
IČO: 35 776 005
€
2 544,12
140
Anton Učník, Chalupkova 156, 022 01 Čadca
11,28 €
€
UniCredit Leasing Slovakia, s.r.o., Šancová 1/A, 814 99
291 109,66
141 až 143
1 290,41 €
Bratislava, IČO: 35 730 978
€
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851
11 607,31
144 až 155
51,45 €
04 Bratislava, IČO: 35 937 874
€
Okresné stavebné bytové družstvo, Gočárová 252, 022 47
3 153,79
158, 165
13,98 €
Čadca, IČO: 31 622 704
€
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010
12,50
163
0,06 €
01 Žilina
€

na

Správca znížil pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., o sumu 31.280,38 € pripadajúcu na jeho
uspokojenie podľa rozvrhu z oddelenej podstaty, ktorý tvorí prílohu tohto rozvrhu. Rovnako znížil aj pohľadávky
zabezpečeného veriteľa BYTY Čadca, s.r.o. o sumu 2.202,14 €, pripadajúcu na tohto veriteľa v zmysle rozvrhu
z jeho oddelenej podstaty.

2.2

Záver

Správca v súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR určuje veriteľskému výboru na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku lehotu 15 dní od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.

V Banskej Bystrici dňa 23.03.2021
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
správca úpadcu
B.S.A.S., s.r.o. ,,v konkurze“

Prílohy : Prílohou tohto rozvrhu je Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a schválený Návrh rozvrhu
výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa BYTY Čadca, s.r.o., a schválený Návrh rozvrhu výťažku
z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.. Do schválených rozvrhov
z oddelených podstát je možné nahliadnuť v kancelárii správcu, prípadne bude členom výboru zaslaný e-mailom
na základe osobitnej žiadosti vzhľadom k väčšiemu rozsahu týchto príloh.

K015442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Čížik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Houdeka 1923/46, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
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Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/189/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/189/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Peter Čížik, nar. 25.03.1974, Ivana
Ružomberok týmto v zmysle ustanovenia § 167n spojení s § 167p zákona
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
uverejňuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu

Houdeka 1923/46, 034 01
č. 7/2005 Z. z. o konkurze
predpisov (ďalej len „ZKR“),
za nasledovných podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 2. kolo
I.
Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za súbor majetku – nehnuteľností vo
vlastníctve dlžníka zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 5/2021,
dňa 11.01.2021:
por.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

popis

LV

parcela č.

POZEMOK
štát:
Slovenská
republika
okres: Ružomberok
obec: LIPTOVSKÁ
LÚŽNA
katastrálne územie:
Liptovská
Lúžna
parcely registra KNE

9270
9278
9284
9676/1
9676/2
9687
9693
9699
9705
9711
9714/1
9714/2
11884/2
3926 11884/3
11891
11897
11916
14400
14415
14416
14431
14446
16188/1
16188/2

výmera v
prislúchajúca
spoluvlastnícky podiel
m2
výmera v m2
229
1
6
38,17
502
1
6
83,67
420
1
6
70,00
343
1
6
57,17
24
1
6
4,00
357
1
6
59,50
233
1
6
38,83
243
1
6
40,50
280
1
6
46,67
349
1
6
58,17
1051
1
6
175,17
16
1
6
2,67
42
1
6
7,00
652
1
6
108,67
425
1
6
70,83
310
1
6
51,67
230
1
6
38,33
3957
1
6
659,50
757
1
6
126,17
1370
1
6
228,33
1127
1
6
187,83
2088
1
6
348,00
1019
1
6
169,83
85
1
6
14,17

druh

súpisová
hodnota

632

1

6

105,33

768
480
1859
594
687

1
5
393660
393660
393660

6
96
1822924800
1822924800
1822924800

128,00
25,00
0,40
0,13
0,15

16532

887

393660

1822924800

0,19

32

3984* 16537

479

393660

1822924800

0,10

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
853,00 EUR
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
orná pôda
5,00 EUR
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
0,43 EUR
porast

33

16542

801

393660

1822924800

0,17

trvalý trávny
porast

25

16534

26
27
28
29
30

16539
4369 14228
9801
9806
9813

31
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34

16547

684

393660

1822924800

0,15

35

16562

718

393660

1822924800

0,16

36

10060/9

14543

32849

67622400

7,06

37

10060/10

4851

32849

67622400

2,36

38

10060/12

4235

32849

67622400

2,06

39

10060/13

3576

32849

67622400

1,74

40

10060/14

3466

32849

67622400

1,68

41

10060/15

5057

32849

67622400

2,46

42

10060/16

3727

32849

67622400

1,81

43

10060/18

3882

32849

67622400

1,89

44

10060/20

5982

32849

67622400

2,91

45

10060/21

5598

32849

67622400

2,72

46

10060/22

3996

32849

67622400

1,94

47

10060/23

3830

32849

67622400

1,86

48

10060/24

5037

32849

67622400

2,45

49

10060/25

3972

32849

67622400

1,93

50

10060/26

7028

32849

67622400

3,41

51

10060/27

12751

32849

67622400

6,19

52

10060/28

9274

32849

67622400

4,51

53

10060/29

4510

32849

67622400

2,19

54

10060/30

4758

32849

67622400

2,31

55

10060/31

3369

32849

67622400

1,64

56

10060/32

4194

32849

67622400

2,04

57

10060/33

3112

32849

67622400

1,51

58

10060/34

3919

32849

67622400

1,90

59

10060/35

3880

32849

67622400

1,88

10060/36

4341

32849

67622400

2,11

61

10060/38

8521

32849

67622400

4,14

62

10060/39

5388

32849

67622400

2,62

63

10060/40

5826

32849

67622400

2,83

64

10060/41

4362

32849

67622400

2,12

65

10060/42

5350

32849

67622400

2,60

66

10060/44

15467

32849

67622400

7,51

67

10060/45

9595

32849

67622400

4,66

60

3993*

Deň vydania: 01.04.2021
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

39,15 EUR

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
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68

10060/46

4137

32849

67622400

2,01

69

10060/47

4231

32849

67622400

2,06

70

10060/48

6820

32849

67622400

3,31

71

10060/49

6911

32849

67622400

3,36

72

10060/50

4228

32849

67622400

2,05

73

10060/51

3692

32849

67622400

1,79

74

10060/52

2633

32849

67622400

1,28

75

10060/53

3537

32849

67622400

1,72

76

10060/54

4207

32849

67622400

2,04

77

10060/55

7958

32849

67622400

3,87

78

10060/56

8390

32849

67622400

4,08

79

10060/57

3346

32849

67622400

1,63

80

10060/58

6806

32849

67622400

3,31

81

10060/59

4115

32849

67622400

2,00

82

10060/111

2254

32849

67622400

1,09

83

10060/112

2253

32849

67622400

1,09

84

10060/431

5758

32849

67622400

2,80

10060/17

12868

32849

270489600

1,56

10060/19

2932

9131

9999999999

0,003

10060/37

22703

32849

473356800

1,58

88

10060/61

257

4861390 9999999999

0,12

89

10060/63

200464

4861390 9999999999

97,45

90

10060/64

73935

4861390 9999999999

35,94

91

10060/502

89

4861390 9999999999

0,04

92

10060/602

2510

4861390 9999999999

1,22

93

10060/623

89078

4861390 9999999999

43,30

10060/624

880

4861390 9999999999

0,43

95

10060/625

2775

4861390 9999999999

1,35

96

16240/2

367174

4861390 9999999999

178,50

97

16346/7

127998

4861390 9999999999

62,22

98

17545/1

169594

4861390 9999999999

82,45

99

17545/3

241952

4861390 9999999999

117,62

100

17545/6

88348

4861390 9999999999

42,95

101
102

17565/5
4171* 11967

12878
348

4861390 9999999999
393660 9114624000

6,26
0,02

85
86
87

94

3994*
3995*
3996*

3997*

4619*

Deň vydania: 01.04.2021
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
0,47 EUR
porast
trvalý trávny
0,01 EUR
porast
trvalý trávny
0,47 EUR
porast
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
200,96 EUR
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
orná pôda
0,10 EUR
trvalý trávny
0,08 EUR
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4619*

16588
4752* 21037

3507
220

393660
32805

5468774400
113932800

0,25
0,06

21112/3

106

32805

227865600

0,02

21112/4

8

32805

227865600

0,001

21112/5

6434

32805

227865600

0,93

21113/3

181

32805

227865600

0,03

21113/4

19

32805

227865600

0,00

21116/2

1683

32805

341798400

0,16

111

1906/221

165

32805

1139328000

0,005

112

2951/4

17

32805

1139328000

0,0005

113

2952/51

113

32805

1139328000

0,003

114

2952/71

25

32805

1139328000

0,001

115

7508/51

21

32805

1139328000

0,001

116

7508/52

91

32805

1139328000

0,003

117

8647

356

32805

1139328000

0,01

15087/111

1

32805

1139328000

0,00003

119

15087/112

1516

32805

1139328000

0,04

120

17100/411

5069

32805

1139328000

0,15

121

17100/421

3446

32805

1139328000

0,10

122

17100/721

28

32805

1139328000

0,001

123

17100/722

478

32805

1139328000

0,01

124

21028/1

163

32805

1139328000

0,005

125

21114/1

594

32805

1139328000

0,02

126

10060/101

1159

32805

1139328000

0,03

10060/102

483

32805

1139328000

0,01

128

10060/103

2143

32805

1139328000

0,06

129

16836/21

47

32805

1139328000

0,001

14452/1

198585

32805

1139328000

5,72

1906/301

968

15

9840

1,48

132

1906/301

968

210683

9999999999

0,02

133

17030/121

7639

4861390 9999999999

3,71

17565/71

261

4861390 9999999999

0,13

135

20430/711

6812

4861390 9999999999

3,31

136

21065/1

867

4861390 9999999999

0,42

137

8839/431

297040

32805

42,76

105
106

4762*

107
108

4763*

109
110

118

127

130
131

134

4764*

3022*

3012*

5091*

3058*

3087*

3120*

227865600

Deň vydania: 01.04.2021
0,08 EUR
porast
orná pôda
0,02 EUR
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
0,28 EUR
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
0,01 EUR
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
0,05 EUR
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
1,04 EUR
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
lesný
pozemok
lesný
pozemok
0,33 EUR
lesný
pozemok
lesný
pozemok
trvalý trávny
17,15 EUR
porast
trvalý trávny
porast
0,44 EUR
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
2,27 EUR
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
49,66 EUR
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8839/432

852113

32805

227865600

122,68

139

8839/435

765

32805

227865600

0,11

140

10060/501

1026

4861390 9999999999

0,50

10060/601

143

4861390 9999999999

0,07

142

10060/621

1722

4861390 9999999999

0,84

143

10060/622

282

4861390 9999999999

0,14

21112/1

283

32805

227865600

0,04

21112/2

432

32805

227865600

0,06

21113/1

864

32805

227865600

0,12

21113/2

250

32805

227865600

0,04

21116/1

1456

32805

341798400

0,14

149

1330/44

740

32805

113932800

0,21

150

1330/45

192825

32805

113932800

55,52

151

1330/47

398895

32805

113932800

114,85

152

1330/481

216694

32805

113932800

62,39

153

1331

368064

32805

113932800

105,98

154

10060/60

67986

32805

113932800

19,58

10060/73

194549

32805

113932800

56,02

10060/74

62329

32805

113932800

17,95

157

10060/104

176150

32805

113932800

50,72

158

10060/105

491045

32805

113932800

141,39

159

10060/801

39046

32805

113932800

11,24

160

15190/101

784806

32805

113932800

225,97

161

16836/1

5729

32805

113932800

1,65

162

16836/22

46433

32805

113932800

13,37

163

17030/1

509128

32805

113932800

146,59

1330/46

105267

32805

227865600

15,15

165

1330/482

3613

32805

113932800

1,04

166

1906/4

2724

32805

113932800

0,78

167

1906/19

424

32805

113932800

0,12

168

1906/222

137

32805

113932800

0,04

169

1906/223

195

32805

113932800

0,06

170

1906/224

33

32805

113932800

0,01

171

1906/225

323

32805

113932800

0,09

172

1906/226

135

32805

113932800

0,04

141

144

3152*

3304*

145
146

3305*

147
148

3306*

155
156

164

3501*

3502*

Deň vydania: 01.04.2021
49,66 EUR
plocha
ostatná
plocha
lesný
pozemok
lesný
pozemok
0,46 EUR
lesný
pozemok
lesný
pozemok
trvalý trávny
porast
0,03 EUR
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
0,05 EUR
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
0,04 EUR
porast
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
307,03 EUR
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
trvalý trávny
4,55 EUR
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
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173

1906/227

1658

32805

113932800

0,48

174

1906/228

223

32805

113932800

0,06

175

2951/5

9218

32805

113932800

2,65

176

2951/6

2456

32805

113932800

0,71

177

2952/52

9

32805

113932800

0,003

178

2952/72

665

32805

113932800

0,19

179

2952/73

128

32805

113932800

0,04

180

7508/53

239

32805

113932800

0,07

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

7789/2
7800/2
7894
7908
7909
7913
7914
7921
7922
7943

6746
179
265
694
173
217
826
315
1094
606

32805
32805
32805
32805
32805
32805
32805
32805
32805
32805

113932800
113932800
113932800
113932800
113932800
113932800
113932800
113932800
113932800
113932800

1,94
0,05
0,08
0,20
0,05
0,06
0,24
0,09
0,31
0,17

191

8029

1588

32805

113932800

0,46

192

8030/2

529

32805

113932800

0,15

193

8588

735

32805

113932800

0,21

194
195
196
197
198

8589
8653
9798
9807
9810

670
255
1257
481
555

32805
32805
32805
32805
32805

113932800
113932800
113932800
113932800
113932800

0,19
0,07
0,36
0,14
0,16

199

10060/651

12945

32805

113932800

3,73

200

10060/652

62227

32805

113932800

17,92

201

10060/802

69749

32805

113932800

20,08

202

12790/13

2667

32805

113932800

0,77

203

12790/15

12721

32805

113932800

3,66

204

13628/2

3152

32805

113932800

0,91

205

14371/3

395

32805

113932800

0,11

286992

32805

113932800

82,63

206

3531* 14452/24

207

14452/201

39336

32805

113932800

11,33

208

14463

7343

32805

113932800

2,11

209

14812

534100

32805

113932800

153,78

210

15087/113

633696

32805

113932800

182,46

211

15190/3

10966

32805

113932800

3,16

212

15190/6

549

32805

113932800

0,16

Deň vydania: 01.04.2021
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
274,20 EUR
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
trvalý trávny
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213

15190/102

1123

32805

113932800

0,32

214

16346/802

16742

32805

113932800

4,82

215

16428

2806

32805

113932800

0,81

216

16836/9

1042347

32805

113932800

300,13

217

16836/10

5435

32805

113932800

1,56

218

17030/101

3446

32805

113932800

0,99

219

17100/412

35

32805

113932800

0,01

220

17100/422

109

32805

113932800

0,03

221

17100/723

206

32805

113932800

0,06

222

17100/724

1

32805

113932800

0,0003

223

17565/6

708

32805

113932800

0,20

224

18791/2

1802

32805

113932800

0,52

225

18791/4

2299

32805

113932800

0,66

226

18911

21803

32805

113932800

6,28

227

20334/2

19469

32805

113932800

5,61

228

20430/501

324825

32805

113932800

93,53

229

20606

1019

32805

113932800

0,29

230

21027/3

550

32805

113932800

0,16

231

21027/4

2443

32805

113932800

0,70

232

21028/2

63

32805

113932800

0,02

233

21028/3

519

32805

113932800

0,15

234

21032

524

32805

113932800

0,15

235

21054

2892

32805

113932800

0,83

236

21077

1430

32805

113932800

0,41

237

21078

397

32805

113932800

0,11

238

21079

634

32805

113932800

0,18

239

21080

307

32805

113932800

0,09

240

21094

4155

32805

113932800

1,20

241

21114/2

11

32805

113932800

0,003

242

21114/3

55

32805

113932800

0,02

1906/5

6404

15

6720

14,29

244

1906/5

6404

616999

19999999998 0,20

245

1906/302

66

15

9840

0,10

246

1906/303

132

15

9840

0,20

1906/304

2608

15

9840

3,98

243

247

3609*

3627*

Deň vydania: 01.04.2021
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
4,34 EUR
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
1,30 EUR
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3627*
248

1906/302

66

210683

9999999999

0,001

249

1906/303

132

210683

9999999999

0,003

250

1906/304

2608

210683

9999999999

0,05

251

7353

12734

4861390 9999999999

6,19

252

9761

5122

4861390 9999999999

2,49

253

10060/75

3488

4861390 9999999999

1,70

254

10060/76

2469

4861390 9999999999

1,20

255

10060/652

70840

4861390 9999999999

34,44

256

10060/661

25489

4861390 9999999999

12,39

257

14452/33

413356

4861390 9999999999

200,95

258

14452/144

6008

4861390 9999999999

2,92

259

16346/101

2228

4861390 9999999999

1,08

260

16346/801

67845

4861390 9999999999

32,98

261

17030/122

1238

4861390 9999999999

0,60

262

17030/123

687

4861390 9999999999

0,33

263

17100/12

70308

4861390 9999999999

34,18

264

17545/5

6888

4861390 9999999999

3,35

265

17565/3

2424

4861390 9999999999

1,18

266

17565/4

10250

4861390 9999999999

4,98

267

17565/27

12464

4861390 9999999999

6,06

268

17565/72

22550

4861390 9999999999

10,96

269

17565/109

3859

4861390 9999999999

1,88

270

17565/110

2384

4861390 9999999999

1,16

17565/111

877

4861390 9999999999

0,43

272

17565/112

54

4861390 9999999999

0,03

273

17565/113

1018

4861390 9999999999

0,49

274

17565/114

788

4861390 9999999999

0,38

275

17565/115

134

4861390 9999999999

0,07

276

17565/116

2

4861390 9999999999

0,001

277

20430/712

54

4861390 9999999999

0,03

278

20430/713

14

4861390 9999999999

0,01

279

20430/714

10

4861390 9999999999

0,005

280

21065/2

16826

4861390 9999999999

8,18

281

21066

9126

4861390 9999999999

4,44

271

3774*

Deň vydania: 01.04.2021
1,30 EUR
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
121,58 EUR
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
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282

21067/7

12905

4861390 9999999999

6,27

283

21068/6

44

4861390 9999999999

0,02

284

21068/7

31467

4861390 9999999999

15,30

285

21068/8

3872

4861390 9999999999

1,88

286

21069/3

128

4861390 9999999999

0,06

287

21069/4

1885

4861390 9999999999

0,92

288

21069/5

9

4861390 9999999999

0,004

289

21070

3496

4861390 9999999999

1,70

290

21071

8133

4861390 9999999999

3,95

291

21072

2216

4861390 9999999999

1,08

292

21075

1643

4861390 9999999999

0,80

8839/433

197

32805

227865600

0,03

8839/434
585
2301
parcela
registra KN-C
1597

32805

227865600

0,08

3792

56966400

0,11

963

3792

113932800

25,82

293

3878*

294
295
296

297
298

299

POZEMOK
2184*
štát:
Slovenská
republika
okres: Ružomberok 1453*
obec: LIPTOVSKÁ
ŠTIAVNICA
katastrálne územie:
Liptovská Štiavnica 1446*
parcely registra KNE
POZEMOK
štát:
Slovenská
republika
okres: Ružomberok
obec:
LUDROVÁ 2642*
katastrálne územie:
Ludrová
parcely registra KNE
POZEMOK
1452*
štát:
Slovenská
republika
okres: Ružomberok
obec: LIPTOVSKÁ
ŠTIAVNICA
katastrálne územie:
Liptovská Štiavnica 1451*
parcely registra KNE

775774

835

14711

3792

56966400

0,98

836/6

40

3792

56966400

0,003

3792

56966400

0,01

959/502

4296

7584

227865600

0,14

914

61123

3792

113932800

2,03

934

3259

3792

113932800

0,11

935

2853

3792

113932800

0,09

936

5794

3792

113932800

0,19

962

34865

3792

113932800

1,16

902

793876

1077

9999999999

0,09

882

391655

12379

19999999998 0,24

308

845

362587

12379

19999999998 0,22

309

854

550147

12379

19999999998 0,34

856/501

328477

12379

19999999998 0,20

311

864/501

471104

12379

19999999998 0,29

312

874/501

197796

12379

19999999998 0,12

302
303
304
305
306
307

310

1450*
1449*

1448*

trvalý trávny
porast
lesný
pozemok
0,00 EUR

190

301

plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
0,03 EUR
ostatná
plocha
ostatná
0,03 EUR
plocha
lesný
7,75 EUR
pozemok

0,29 EUR

836/7

300

Deň vydania: 01.04.2021

lesný
pozemok
trvalý trávny
0,04 EUR
porast
ostatná
plocha
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
1,08 EUR
porast
trvalý trávny
porast
trvalý trávny
porast
lesný
0,03 EUR
pozemok
lesný
0,07 EUR
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
0,35 EUR
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
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313

836/1

1755

3792

56966400

0,12

314

836/2

5045

3792

56966400

0,34

315

836/3

5720

3792

56966400

0,38

316

836/4

147506

3792

56966400

9,82

317

836/5

12565

3792

56966400

0,84

836/6

528334

3792

56966400

35,17

319

836/7

1500798

3792

56966400

99,90

320

836/8

23431

3792

56966400

1,56

321

859

1193278

3792

56966400

79,43

322

885/1

1584773

3792

56966400

105,49

1447*

318

323
895/1
666598
3792
56966400
SPOLU
Pozn. hviezdičkou * sú označené spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z.

44,37
6720,51

Deň vydania: 01.04.2021
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok

113,22 EUR

2 007,33 EUR

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

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

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Spoločné nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Liptovská Lúžna na LV č. 3012, 3022, 3058, 3087, 3120, 3152,
3304, 3305, 3306, 3501, 3502, 3531, 3609, 3627, 3774, 3878, 3984, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 4171, 4619,
4752, 4762, 4763, 4764, 5091, v k. ú. Liptovská Štiavnica na LV č. 1446, 1447, 1451, 1452, 1453, 2184, v k.
ú. Ludrová na LV č. 2642 sa speňažujú spoločne, ponuku možno predložiť len ku všetkým tam
evidovaným nehnuteľnostiam.
Spoločné nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Liptovská Štiavnica na LV č. 1448, 1449, 1450 sa speňažujú
spoločne, ponuku možno predložiť len ku všetkým tam evidovaným nehnuteľnostiam.
Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie v 2. kole predstavuje 50 % súpisovej hodnoty majetku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet konkurznej podstaty: Slovenská sporiteľňa, a.s.:
číslo účtu:

IBAN: SK14 0900 0000 0051 7117 3056

variabilný symbol:

dátum narodenia záujemcu/IČO záujemcu
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Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „9OdK/189/2018 S672 – záloha“.
III.
Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „9OdK/189/2018 S672 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do 22.04.2021 do 14:00
hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky
doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže
doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV.
Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
VI.
Ostatné podmienky
Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky
ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov.
Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
VII.
Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 043/582 38 62, poštou na adrese Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kovaciklegal@kovaciklegal.eu. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
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JUDr. Martin Kováčik, správca

K015443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Najdek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 931, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/297/2019 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/297/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Vladimír Najdek, nar. 14.07.1984, Skalité 931, 023 14 Skalité, týmto
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 2. kolo ponukového konania na
predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 2. kolo
I.
Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za súbor majetku – hnuteľných vecí vo
vlastníctve dlžníka zapísanú do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 24/2021, dňa
05.02.2021:
Por.
číslo

Hlavná
kategória

1

hnuteľná vec

2

hnuteľná vec

3

hnuteľná vec

4

hnuteľná vec

5

hnuteľná vec

súpisová hodnota
Názov / Popis
majetku
Motorové
nákladné
vozidlo
zn.
FIAT
DUCATO
EČ:
CA852BN
VIN:
ZFA23000006172739 50,00 EUR
stav opotrebovanosti: neznámy, podľa vyjadrenia dlžníka zošrotované, bez predložených
dokladov
Motorové
osobné
vozidlo
zn.
FORD
GALAXY
EČ:
CA851BI
VIN:
WF0GXXPSWGWB70790 50,00 EUR
stav opotrebovanosti: neznámy, podľa vyjadrenia dlžníka zošrotované, bez predložených
dokladov
Motorové
osobné
vozidlo
zn.
MERCEDES-BENZ
E
290
EČ:
CA467BU
VIN:
WDB2100171A136780 50,00 EUR
stav opotrebovanosti: neznámy, podľa vyjadrenia dlžníka zošrotované, bez predložených
dokladov
Motorové
osobné
vozidlo
zn.
FIAT
DUCATO
EČ:
CA095BH
VIN:
WF0AXXGAGAHC45445 50,00 EUR
stav opotrebovanosti: neznámy, podľa vyjadrenia dlžníka zošrotované, bez predložených
dokladov
Guľovnica opakovacia, výrobné číslo 592 (záver), C319592 (puzdro záveru), model CZ 557,
značka
Uherský
Brod,
kaliber
.308
W,
dátum
evidencie
17.08.2018
50,00 EUR
spoludržba
s
osobou
Dominik
Krčmárik
stav opotrebovanosti: neznámy

Správca zároveň oznamuje záujemcom, že nemá žiadne informácie o jednotlivých súpisových zložkách majetku,
nevie, kde sa nachádzajú a v akom sú stave.
II.
Záväzná ponuka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväzná ponuka
Záujemcovia predkladajú svoje ponuky v uzatvorených obálkach.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·
·
·
·

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

Prílohou ponuky pre súpisovú zložku č. 5 musí byť kópia zbrojného preukazu záujemcu (fyzická osoba)
alebo zbrojnej licencie záujemcu (fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba).
Ponuku pre súpisovú zložku č. 5 je oprávnený predložiť iba záujemca, ktorý spĺňa podmienky v zmysle
zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene niektorých zákonov, ktorým môže byť
len fyzická osoba, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu, ktorý ju oprávňuje držať alebo nosiť zbrane v
rozsahu ustanovenom pre príslušnú skupinu zbrojného preukazu alebo fyzická osoba – podnikateľ alebo
právnická osoba, ktorá je držiteľom zbrojnej licencie, ktorá ju oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva
zbrane a držať ich v rozsahu ustanovenom pre príslušnú skupinu zbrojnej licencie.
Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie nie je stanovené.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet konkurznej podstaty: Slovenská sporiteľňa, a.s.:
číslo účtu:

IBAN: SK55 0900 0000 0003 2316 0818

variabilný symbol:

dátum narodenia záujemcu/IČO záujemcu

Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „2OdK/297/2019 S672 – záloha“.
III.
Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „2OdK/297/2019 S672 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do 22.04.2021 do 14:00
hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky
doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže
doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV.
Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
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Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam, ktorý založí do správcovského spisu.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
VI.
Ostatné podmienky
Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky
ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov.
Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
VII.
Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 043/582 38 62, poštou na adrese Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kovaciklegal@kovaciklegal.eu. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K015444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Dudíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/39/2020 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/39/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Zuzana Dudíková, nar. 20.10.1986, Žilina týmto v zmysle ustanovenia §
167n spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 2. kolo ponukového konania na predaj
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majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 2. kolo
I.
Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za súbor majetku – nehnuteľností vo
vlastníctve dlžníka zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 28/2021,
dňa 11.02.2021:
POZEMOK, štát: Slovenská republika, okres: Žilina, obec: STREČNO, katastrálne územie: Strečno
por.
parcela
výmera
v spoluvlastnícky
prislúchajúca výmera v
LV
druh
číslo
E-KN č.
m2
podiel
m2
1
515
4028
9
32000
1,13
trvalý trávny porast
2
519
4618
9
32000
1,30
trvalý trávny porast
3
520
1640
9
32000
0,46
trvalý trávny porast
4
521
3812
9
32000
1,07
trvalý trávny porast
1093*
5
522
766
9
32000
0,22
trvalý trávny porast
7
524
43768
9
32000
12,31
trvalý trávny porast
8
525
227
9
32000
0,06
trvalý trávny porast
9
526
3395
9
32000
0,95
trvalý trávny porast
10
517
10571
9
32000
2,97
trvalý trávny porast
1094*
11
518
20199
9
32000
5,68
trvalý trávny porast
12
1145* 532
192
9
32000
0,05
trvalý trávny porast
13
1151* 542/1
8168
9
32000
2,30
trvalý trávny porast
14
787/2
1122
9
32000
0,32
orná pôda
15
787/102
219
9
32000
0,06
orná pôda
1152*
16
787/202
425
9
32000
0,12
orná pôda
17
787/302
106
9
32000
0,03
orná pôda
18
1173* 533/1
728
9
32000
0,20
trvalý trávny porast
19
1183* 541
9578
9
32000
2,69
trvalý trávny porast
20
1342* 787/1
7307
9
32000
2,06
orná pôda
21
286/2
468
24519 504120000
0,02
orná pôda
22
286/3
468
24519 504120000
0,02
orná pôda
23
290
87399
24519 504120000
4,25
trvalý trávny porast
24
291/1
453
24519 504120000
0,02
trvalý trávny porast
25
291/101
311748
24519 504120000
15,16
trvalý trávny porast
26
1478* 291/201
752
24519 504120000
0,04
trvalý trávny porast
27
291/301
1714
24519 504120000
0,08
trvalý trávny porast
28
292
67977
24519 504120000
3,31
trvalý trávny porast
29
565/1
1502
24519 504120000
0,07
trvalý trávny porast
30
565/2
43747
24519 504120000
2,13
trvalý trávny porast
31
633
1324
24519 504120000
0,06
trvalý trávny porast
32
516/1
1010062
9
32000
284,08
lesný pozemok
1493*
33
516/2
165050
9
32000
46,42
lesný pozemok
34
534/1
6026
9
32000
1,69
trvalý trávny porast
1494*
35
534/2
1312
9
32000
0,37
trvalý trávny porast
36
217/2
4881
1
336
14,53
orná pôda
37
1502 560/39
6157
1
336
18,32
trvalý trávny porast
38
560/65
138
1
336
0,41
trvalý trávny porast
39
221
439
1
160
2,74
orná pôda
1526
40
752
2042
1
160
12,76
orná pôda
41
167/1
979
24519 504120000
0,05
trvalý trávny porast
42
167/101
4126
24519 504120000
0,20
trvalý trávny porast
43
229
1547
24519 504120000
0,08
trvalý trávny porast
44
286/1
2805
24519 504120000
0,14
trvalý trávny porast
45
563
5725
24519 504120000
0,28
trvalý trávny porast
46
628/1
311
24519 504120000
0,02
trvalý trávny porast
47
628/2
189234
24519 504120000
9,20
trvalý trávny porast
48
628/3
145
24519 504120000
0,01
trvalý trávny porast

súpisová
hodnota
2,04 EUR
2,34 EUR
0,83 EUR
1,93 EUR
0,39 EUR
22,16 EUR
0,11 EUR
1,72 EUR
5,35 EUR
10,23 EUR
0,10 EUR
4,14 EUR
0,57 EUR
0,11 EUR
0,22 EUR
0,05 EUR
0,37 EUR
4,85 EUR
3,70 EUR
0,04 EUR
0,04 EUR
7,65 EUR
0,04 EUR
27,29 EUR
0,07 EUR
0,15 EUR
5,95 EUR
0,13 EUR
3,83 EUR
0,12 EUR
511,34 EUR
83,56 EUR
3,05 EUR
0,66 EUR
40,68 EUR
51,31 EUR
1,15 EUR
7,68 EUR
35,74 EUR
0,09 EUR
0,36 EUR
0,14 EUR
0,25 EUR
0,50 EUR
0,03 EUR
16,57 EUR
0,01 EUR
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

1646*

1788*
1789*

1886*

74
1962
75

77
1963

1348/8 (C-KN) 162

80
2370
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

2501
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

1348/9 (C-KN) 66
1164/47
(CKN)
1323

1298/5 (C-KN)
220/3
560/17
569/2
575/3
578/9
2495
589/2
589/7
661
689/1
865/4

92
93

1348/5 (C-KN) 79

1348/7 (C-KN) 197

79

81

734
405
109
12035
21274
100
37
294
102
415
165
25763
6180
4404
25
345
234
216
2136
8100
1144
831
1640
3093
2047

1348/6 (C-KN) 7585
1212/3 (C-KN) 44

76

78

679
737/1
759/1
759/2
759/3
759/4
759/5
759/6
759/7
759/8
759/9
759/10
759/11
841/1
841/3
528
529
530
523
527
531
537
538
539
540

363
504
696
449
530
460
746
736
2359
678
941

1351/4 (C-KN) 150

1351/4 (C-KN)
293
464
465
535/1
535/2
535/3
536
544
2502*
293
464

150
221004
3300
431372
22228
25240
7558
247269
219931
221004
3300
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24519
24519
24519
24519
24519
24519
24519
24519
24519
24519
24519
24519
24519
24519
24519
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

504120000
504120000
504120000
504120000
504120000
504120000
504120000
504120000
504120000
504120000
504120000
504120000
504120000
504120000
504120000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000

24519

504120000

24519

504120000

24519

504120000

24519

504120000

24519

504120000

24519

504120000

9

32000

9

32000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

672
672
672
672
672
672
672
672
672
672

74

2562840

27

457650

74
74
74
74
74
74
74
74
27
27

2562840
2562840
2562840
2562840
2562840
2562840
2562840
2562840
457650
457650

0,04
0,02
0,01
0,59
1,03
0,005
0,002
0,01
0,005
0,02
0,01
1,25
0,30
0,21
0,001
0,10
0,07
0,06
0,60
2,28
0,32
0,23
0,46
0,87
0,58
0,004
0,37
0,002
0,01
0,01
0,003
0,37
0,10
0,75
1,04
0,67
0,79
0,68
1,11
1,10
3,51
1,01
1,40
0,004
0,01
6,38
0,10
12,46
0,64
0,73
0,22
7,14
6,35
13,04
0,19

Deň vydania: 01.04.2021
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
orná pôda
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok

0,06 EUR
0,04 EUR
0,01 EUR
1,05 EUR
1,86 EUR
0,01 EUR
0,003 EUR
0,03 EUR
0,01 EUR
0,04 EUR
0,01 EUR
2,26 EUR
0,54 EUR
0,39 EUR
0,002 EUR
0,17 EUR
0,12 EUR
0,11 EUR
1,08 EUR
4,10 EUR
0,58 EUR
0,42 EUR
0,83 EUR
1,57 EUR
1,04 EUR
a
a

0,01 EUR
1,03 EUR
0,01 EUR

a
a
a
a
a

0,03 EUR
0,02 EUR
0,01 EUR
1,04 EUR
0,29 EUR
2,10 EUR
2,90 EUR
1,87 EUR
2,21 EUR
1,92 EUR
3,11 EUR
3,07 EUR
9,83 EUR
2,83 EUR
3,92 EUR

a
a

0,01 EUR
0,02 EUR
11,49 EUR
0,17 EUR
22,42 EUR
1,16 EUR
1,31 EUR
0,39 EUR
12,85 EUR
11,43 EUR
23,47 EUR
0,35 EUR
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104
105
106
107
108
109
110
111
112

465
535/1
535/2
535/3
536
544
2516 895/101
2518 560/54

431372
22228
25240
7558
247269
219931
31
570

2675 161
895/103
516/3
2746* 533/2
534/3
737/2
759/12
2801*
759/13
841/2
3041 895/1
3042 895/3

57
17
5391
69
8035
44476
3333
13
6936
1032
361
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27
27
27
27
27
27
1
1

457650
457650
457650
457650
457650
457650
336
80

1

336

25,45
1,31
1,49
0,45
14,59
12,98
0,09
7,13

0,17
113
1
336
0,05
114
9
32000
1,52
115
9
32000
0,02
116
9
32000
2,26
117
24519 504120000
2,16
118
24519 504120000
0,16
119
24519 504120000
0,001
120
24519 504120000
0,34
121
1
336
3,07
122
1
336
1,07
SPOLU
594,01
Pozn. hviezdičkou * sú označené spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z.

Deň vydania: 01.04.2021
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
orná pôda
trvalý trávny porast
zastavaná
plocha
nádvorie
orná pôda
lesný pozemok
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda

45,81 EUR
2,36 EUR
2,68 EUR
0,80 EUR
26,26 EUR
23,36 EUR
0,26 EUR
19,95 EUR
a

0,48 EUR
0,14 EUR
2,73 EUR
0,03 EUR
4,07 EUR
3,89 EUR
0,29 EUR
0,001 EUR
0,61 EUR
8,60 EUR
3,01 EUR
1 142,51 EUR

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

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

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Spoločné nehnuteľnosti zapísané v k. ú. Strečno na LV č. 1093, 1094, 1145, 1151, 1152, 1173, 1183, 1342,
1478, 1493, 1494, 1646, 1788, 1789, 1886, 2502, 2746, 2801 sa speňažujú spoločne, ponuku možno
predložiť len ku všetkým tam evidovaným nehnuteľnostiam.
Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie v 2. kole predstavuje 50 % súpisovej hodnoty majetku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet konkurznej podstaty: Slovenská sporiteľňa, a.s.:
číslo účtu:

IBAN: SK10 0900 0000 0051 7117 3419

variabilný symbol:

dátum narodenia záujemcu/IČO záujemcu

Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „7OdK/39/2020 S672 – záloha“.
III.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 01.04.2021

Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „7OdK/39/2020 S672 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do 22.04.2021 do 14:00
hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky
doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže
doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV.
Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
VI.
Ostatné podmienky
Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky
ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov.
Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
VII.
Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 043/582 38 62, poštou na adrese Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kovaciklegal@kovaciklegal.eu. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Martin Kováčik, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 01.04.2021

K015445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 890, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/62/2017 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/62/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Dušan Zubaj, nar. 31.07.1976, Múrna 890, 032 61 Važec, týmto v zmysle
ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 2. kolo ponukového konania na predaj
majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 2. kolo
I.
Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za súbor majetku – hnuteľných vecí vo
vlastníctve dlžníka zapísanú do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 195/2017,
dňa 12.10.2017:
·
·
·
·

zariadenie
zariadenie
zariadenie
zariadenie

domu –
domu –
domu –
domu –

chladnička v súpisovej hodnote 100,00 EUR
skriňa 1 ks v súpisovej hodnote 33,30 EUR
skriňa 1 ks v súpisovej hodnote 33,30 EUR
skriňa 1 ks v súpisovej hodnote 33,30 EUR

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

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

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

IBAN: SK55 0900 0000 0003 2316 0818

variabilný symbol:

dátum narodenia záujemcu/IČO záujemcu

Deň vydania: 01.04.2021

Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „1OdK/62/2017 S672 – záloha“.
III.
Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „1OdK/62/2017 S672 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do 22.04.2021 do 14:00
hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky
doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže
doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV.
Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam, ktorý založí do správcovského spisu.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
VI.
Ostatné podmienky
Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky
ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov.
Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
VII.
Kontakty
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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Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 043/582 38 62, poštou na adrese Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kovaciklegal@kovaciklegal.eu. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K015446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolka Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 02201, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1960
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/51/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/51/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Pavol Smolka, nar. 15.02.1960, trvale bytom mesto Čadca, 022 01
Čadca, do 26.03.2015 podnikajúci pod obchodným menom Pavol Smolka, s miestom podnikania 022 01 Čadca
(do 25.01.2007 s miestom podnikania Oščadnica 9, 023 01 Oščadnica, do 25.10.2005 s miestom podnikania
Chalupkova 156/17, 022 01 Čadca), IČO: 37 209 841, korešpondenčná adresa: Dom charity sv. Gianny,
Kukučínova 4, 022 01 Čadca, 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
oddelenej podstaty:
Č.súp.zl.
1.

2.

3.

Opis súp.zložky majetku
pozemok KN-E č.14146/38 o výmere 484 m2
orná pôda vedené na LV č. 10950, k.ú.
Oščadnica
pozemok KN-E č.14146/63 o výmere 202 m2
orná pôda vedené na LV č. 10950, k.ú.
Oščadnica
pozemok KN-E č.14146/86 o výmere 293 m2
orná pôda vedené na LV č. 10950, k.ú.
Oščadnica

Typ súp.zložky
majetku

Deň
zapísania

Dôvod
zapísania

spolovlastnícky
podiel

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

367/380

3,00 €

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

367/380

1,50 €

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

367/380

2,00 €

V Dolnom Kubíne, dňa 29.03.2021
Konkurzy a reštrukturelizácie, k. s.

K015447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolka Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 02201, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1960
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/51/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/51/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

138

Súpisová
hodnota

Obchodný vestník 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Pavol Smolka, nar. 15.02.1960, trvale bytom mesto Čadca, 022 01
Čadca, do 26.03.2015 podnikajúci pod obchodným menom Pavol Smolka, s miestom podnikania 022 01 Čadca
(do 25.01.2007 s miestom podnikania Oščadnica 9, 023 01 Oščadnica, do 25.10.2005 s miestom podnikania
Chalupkova 156/17, 022 01 Čadca), IČO: 37 209 841, korešpondenčná adresa: Dom charity sv. Gianny,
Kukučínova 4, 022 01 Čadca, 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 aktualizovaný súpis majetku
konkurznej všeobecnej podstaty:
Č.súp.zl.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Opis súp.zložky majetku
pozemok KN-E č. 4/104 o výmere 39 m2 orná
pôda vedené na LV č. 9266, k.ú. Očšadnica
pozemok KN-E č. 28/1 o výmere 7 m2 orná pôda
vedené na LV č. 9270, k.ú. Očšadnica
pozemok KN-E č. 28/2 o výmere 13 m2 orná pôda
vedené na LV č. 9270, k. ú. Oščadnica
pozemok KN-E č. 44 o výmere 15 m2 orná pôda
vedené na LV č. 9270, k. ú. Oščadnica
pozemok KN-E č. 29/1 o výmere 73 m2 trvalý
trávny porast vedené na LV č. 9271, k. ú.
Oščadnica
pozemok KN-E č. 29/2 o výmere 36 m2 trvalý
trávny porast vedené na LV č. 9271, k. ú.
Oščadnica
pozemok KN-E č. 29/3 o výmere 9 m2 trvalý
trávny porast vedené na LV č. 9271, k. ú.
Oščadnica
pozemok KN-E č. 30/1 o výmere 13 m2 trvalý
trávny porast vedené na LV č. 9272, k.ú.
Oščadnica
pozemok KN-E č. 30/2 o výmere 352 m2 trvalý
trávny porast vedené na LV č. 9272, k.ú.
Oščadnica
pozemok KN-E č. 4/204 o výmere 7660 m2 orná
pôda vedené na LV č. 11082, k.ú. Oščadnica
pozemok KN-E č. 4/404 o výmere 206 m2 orná
pôda vedené na LV č. 11083, k.ú. Oščadnica
pozemok KN-E č. 79 o výmere 8 m2 zastavaná
plocha a nádvorie vedené na LV č. 11641, k.ú.
Oščadnica
pozemok KN-E č. 94/2 o výmere 49 m2 orná pôda
vedené na LV č. 11641, k.ú. Oščadnica
pozemok KN-E č.80/1 o výmere 160 m2 trvalý
trávny porast vedené na LV č. 9277, k.ú.
Oščadnica
pozemok KN-E č.80/2 o výmere 460 m2 trvalý
trávny porast vedené na LV č. 9277, k.ú.
Oščadnica
pozemok KN-E č.80/3 o výmere 10 m2 trvalý
trávny porast vedené na LV č. 9277, k.ú.
Oščadnica
pozemok KN-E č.4/304 o výmere 45 m2 orná
pôda vedené na LV č. 11084, k.ú. Oščadnica

Typ súp.zložky
majetku

Deň
zapísania

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

nehnuteľná vec

3.2.2021

nehnuteľná vec

3.2.2021

nehnuteľná vec

3.2.2021

nehnuteľná vec

3.2.2021

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

13/128

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

13/128

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

13/128

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

13/380

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

13/380

nehnuteľná vec

3.2.2021

nehnuteľná vec

3.2.2021

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

13/64

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

13/64

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

13/380

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

13/380

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

13/380

nehnuteľná vec

3.2.2021

§ 67 ods. 1 a)
ZKR

13/380

§ 67 ods. 1 a)
ZKR
§ 67 ods. 1 a)
ZKR

spolovlastnícky
podiel
13/380
13/64
13/64
13/64

13/380
13/380

V Dolnom Kubíne, dňa 29.03.2021
Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s.

K015448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pokusa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov nad Oravou 17, 027 44 Štefanov nad Oravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2014 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca úpadcu: František Pokusa, nar.03.12.1952, 027 44 Štefanov nad Oravou
17, podľa ustanovenia §28 ods.3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola správcovi doručená prihláška
pohľadávky č.3 veriteľa: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
IČO:00215759, iná pohľadávka, v celkovej sume: 12.749 EUR, ktorá bola dňa 29.03.2021 zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K015449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytča 1, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/172/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/172/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Mária Hanuliaková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Blažek, nar. 05.08.1979, trvale bytom
Mesto Bytča, 014 01 Bytča týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Mária Hanuliaková
správca

K015450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEST SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 117 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 379 271
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2021 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:

Deň vydania: 01.04.2021

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka BEST SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Bratislavská 117, 01001 Žilina, IČO: 36 379 271,
možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Budovateľské 516/2, 038 53 Turany
v úradných hodinách , ktoré sú každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod., na základe písomnej, e-mailovej
alebo telefonickej dohody . Kontakt: tel./fax 043/4292580, mob. 0907852053, e-mail: machajdova@centrum.sk

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K015451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVOUNIVERZÁL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta do Rudiny 2262, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 380 458
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2014
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Výmaz poznámky o spornom zápise
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu STAVOUNIVERZÁL, s.r.o., so sídlom Cesta do Rudiny 2262,
024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO : 36 380 458, zverejňuje výmaz poznámky o spornom zápise týkajúcej sa
položky 36 súpisu všeobecnej podstaty. Dôvodom výmazu poznámky o spornom zápise je právoplatný
rozsudok Okresného súdu Žilina č. k. 5Cbi/1/2015-121 zo dňa 18.05.2018, potvrdený Rozsudkom Krajského súdu
v Žiline sp. zn. 14CoKR/33/2018 zo dňa 21.02.2019, ktorým bola zamietnutá žaloba o vylúčenie majetku zo
súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty po výmaze poznámky v dotknutej časti znie nasledovne :
por.č. Dlžník
Univerzitná nemocnica
36. Martin, Kollárova 2, 036 59
Martin, IČO : 00 365 327

právny dôvod
vzniku (stručný
popis)
Zmluva o dielo č.
4280/2009 zo dňa
20.11.2009

celková
suma a
mena

súpisová
hodnota

78 852,16 € 78 852,16 €

deň
sporného
zápisu
vymazaný k
20.03.2019

osoba, v prospech
ktorej sporný zápis
svedčí
vymazaná k
20.03.2019

dôvody
sporného
zápisu
vymazané k
20.03.2019

V Banskej Bystrici dňa 29.03.2021
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K015452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pazúr Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1957
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/571/2020 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/571/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpis všeobecnej podstaty
V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 37 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 predkladám doplnenie súpisu majetku úpadcu Karol Pazúr, nar. 23.04.1957, trvale bytom
Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika:
A. Nehnuteľnosti – parcela reg. „E“, číslo LV 4505, k. ú. Radvaň, obec Banská Bystrica
Súpisová hodnota /EUR/
Číslo Hlavná kategória Názov

Stav

Spoluvlastnícky podiel

1

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

50,00

Zisťované 1/1188

2

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

1,50

Zisťované 1/1188

Číslo LV Detaily
Číslo parcely: 826
4505
Výmera: 102927 m2
Číslo parcely: 872
4505
Výmera: 2885 m2

3

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

1,50

Zisťované 1/1188

4505

4

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

1,00

Zisťované 1/1188

4505

5

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

2,00

Zisťované 1/1188

4505

6

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

4,00

Zisťované 1/1188

4505

7

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

2,50

Zisťované 1/1188

4505

8

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

2,00

Zisťované 1/1188

4505

9

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

2,00

Zisťované 1/1188

4505

10

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

1,00

Zisťované 1/1188

4505

11

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

0,50

Zisťované 1/1188

4505

12

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

2,00

Zisťované 1/1188

4505

13

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

2,00

Zisťované 1/1188

4505

14

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

0,50

Zisťované 1/1188

4505

15

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

129,00

Zisťované 1/1188

4505

16

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

5,00

Zisťované 1/1188

4505

17

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

1,00

Zisťované 1/1188

4505

18

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

1,50

Zisťované 1/1188

4505

19

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

10,00

Zisťované 1/1188

4505

20

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

113,50

Zisťované 1/1188

4505

21

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

11,50

Zisťované 1/1188

4505

22

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

9,00

Zisťované 1/1188

4505

Číslo parcely: 881
Výmera: 2924 m2
Číslo parcely: 890/1
Výmera: 1936 m2
Číslo parcely: 890/2
Výmera: 3949 m2
Číslo parcely: 894/1
Výmera: 7661 m2
Číslo parcely: 894/2
Výmera: 4663 m2
Číslo parcely: 898
Výmera: 4489 m2
Číslo parcely: 901
Výmera: 4118 m2
Číslo parcely: 903
Výmera: 1749 m2
Číslo parcely: 904
Výmera: 530 m2
Číslo parcely: 905
Výmera: 4338 m2
Číslo parcely: 906/1
Výmera: 4441 m2
Číslo parcely: 906/2
Výmera: 1160 m2
Číslo parcely: 907
Výmera: 161125 m2
Číslo parcely: 911
Výmera: 10026 m2
Číslo parcely: 913
Výmera: 1278 m2
Číslo parcely: 916
Výmera: 3178 m2
Číslo parcely: 917
Výmera: 20672 m2
Číslo parcely: 920
Výmera: 141784 m2
Číslo parcely: 922/1
Výmera: 23956 m2
Číslo parcely: 922/2
Výmera: 17908 m2
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A. Nehnuteľnosti – parcela reg. „E“, číslo LV 6630, k. ú. Radvaň, obec Banská Bystrica
Súpisová hodnota /EUR/
Číslo Hlavná kategória Názov
23

nehnuteľnosti

Stav

Trvalý trávny porast

Spoluvlastnícky podiel Číslo LV Detaily
Číslo parcely: 900/3
Zisťované 2/72
6630
Výmera: 321 m2

1,00

A. Nehnuteľnosti – parcela reg. „E“, číslo LV 6629, k. ú. Radvaň, obec Banská Bystrica
Súpisová hodnota /EUR/
Číslo Hlavná kategória Názov
24

nehnuteľnosti

Stav

Trvalý trávny porast

Spoluvlastnícky podiel Číslo LV Detaily
Číslo parcely: 900/2
Zisťované 2/72
6629
Výmera: 46681 m2

42,50

A. Nehnuteľnosti – parcela reg. „E“, číslo LV 3952, k. ú. Radvaň, obec Banská Bystrica
Súpisová hodnota /EUR/
Číslo Hlavná kategória Názov
25

nehnuteľnosti

Stav

Trvalý trávny porast

Spoluvlastnícky podiel Číslo LV Detaily
Číslo parcely: 900/1
Zisťované 2/72
3952
Výmera: 18656 m2

17,00

A. Nehnuteľnosti – parcela reg. „E“, číslo LV 1460, k. ú. Tajov, obec Tajov
Súpisová hodnota /EUR/
Číslo Hlavná kategória

Názov

Stav

Spoluvlastnícky podiel

26

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

5,00

Zisťované 1/1188

27

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

1,00

Zisťované 1/1188

28

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

0,05

Zisťované 1/1188

Číslo LV Detaily
Číslo parcely: 907/2
1460
Výmera: 11008 m2
Číslo parcely: 917/2
1460
Výmera: 1179 m2
Číslo parcely: 917/3
1460
Výmera: 42 m2

29

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

0,50

Zisťované 1/1188

1460

30

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

0,50

Zisťované 1/1188

1460

31

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

1,00

Zisťované 1/1188

1460

32

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

15,50

Zisťované 1/1188

1460

Číslo parcely: 917/4
Výmera: 149 m2
Číslo parcely: 917/5
Výmera: 50 m2
Číslo parcely: 917/6
Výmera: 1313 m2
Číslo parcely: 920/2
Výmera: 32154 m2

A. Nehnuteľnosti – parcela reg. „E“, číslo LV 2159, k. ú. Malachov, obec Malachov
Súpisová hodnota /EUR/
Číslo Hlavná kategória

Názov

33

Lesný pozemok

nehnuteľnosti

Stav
5,00

Spoluvlastnícky podiel

Zisťované 1/1188

Číslo LV Detaily
Číslo parcely: 826
2159
Výmera: 10243 m2

A. Nehnuteľnosti – parcela reg. „C“, číslo LV 2160, k. ú. Malachov, obec Malachov
Súpisová hodnota /EUR/
Číslo Hlavná kategória Názov

Stav

Spoluvlastnícky podiel

Číslo LV Detaily
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34

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

9,00

Zisťované 1/1188

Deň vydania: 01.04.2021

2160

Číslo parcely: 1349/7
Výmera: 18394 m2

A. Nehnuteľnosti – parcela reg. „C“, číslo LV 3924, k. ú. Radvaň, obec Banská Bystrica
Súpisová hodnota /EUR/
Číslo Hlavná kategória Názov

Stav

35

nehnuteľnosti

Ostatná plocha

5,50

Zisťované

36

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

37

nehnuteľnosti

Ostatná plocha

27,00

Zisťované

38

nehnuteľnosti

Ostatná plocha

1,00

Zisťované

39

nehnuteľnosti

Ostatná plocha

21,00

Zisťované

40

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované

41

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované

42

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované

43

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

44

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

45

nehnuteľnosti

Ostatná plocha

6,00

Zisťované

46

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

47

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované

48

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,50

Zisťované

49

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované

50

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

51

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

52

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované

53

nehnuteľnosti

Ostatná plocha

10,00

Zisťované

54

nehnuteľnosti

Orná pôda

2,00

Zisťované

55

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované

56

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

57

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

58

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

59

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

60

nehnuteľnosti

Ostatná plocha

5,00

Zisťované

61

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

62

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované

Spoluvlastnícky podiel Číslo LV Detaily
Číslo parcely: 659
1/1188
3924
Výmera: 13530 m2
Číslo parcely: 665
1/1188
3924
Výmera: 1789 m2
Číslo parcely: 671/1
1/1188
3924
Výmera: 67225 m2
Číslo parcely: 671/2
1/1188
3924
Výmera: 1959 m2
Číslo parcely: 761
1/1188
3924
Výmera: 51734 m2
Číslo parcely: 765
1/1188
3924
Výmera: 9542 m2
Číslo parcely: 766
1/1188
3924
Výmera: 6764 m2
Číslo parcely: 767
1/1188
3924
Výmera: 10398 m2
Číslo parcely: 768
1/1188
3924
Výmera: 2542 m2
Číslo parcely: 779
1/1188
3924
Výmera: 3228 m2
Číslo parcely: 782
1/1188
3924
Výmera: 14215 m2
Číslo parcely: 783
1/1188
3924
Výmera: 987 m2
Číslo parcely: 786
1/1188
3924
Výmera: 8236 m2
Číslo parcely: 787
1/1188
3924
Výmera: 12651 m2
Číslo parcely: 790/1
1/1188
3924
Výmera: 9985 m2
Číslo parcely: 790/2
1/1188
3924
Výmera: 1045 m2
Číslo parcely: 790/3
1/1188
3924
Výmera: 298 m2
Číslo parcely: 791
1/1188
3924
Výmera: 9167 m2
Číslo parcely: 796
1/1188
3924
Výmera: 24139 m2
Číslo parcely: 797
1/1188
3924
Výmera: 17993 m2
Číslo parcely: 798
1/1188
3924
Výmera: 10523 m2
Číslo parcely: 799
1/1188
3924
Výmera: 4332 m2
Číslo parcely: 800
1/1188
3924
Výmera: 3523 m2
Číslo parcely: 801
1/1188
3924
Výmera: 2591 m2
Číslo parcely: 802
1/1188
3924
Výmera: 3448 m2
Číslo parcely: 803
1/1188
3924
Výmera: 12557 m2
Číslo parcely: 805
1/1188
3924
Výmera: 2491 m2
Číslo parcely: 806
1/1188
3924
Výmera: 8370 m2
Číslo parcely: 807
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63

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,50

Zisťované 1/1188

3924

64

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované 1/1188

3924

65

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované 1/1188

3924

66

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované 1/1188

3924

67

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované 1/1188

3924

68

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované 1/1188

3924

69

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,50

Zisťované 1/1188

3924

70

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované 1/1188

3924

71

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované 1/1188

3924

72

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované 1/1188

3924

73

nehnuteľnosti

Ostatná plocha

4,00

Zisťované 1/1188

3924

74

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované 1/1188

3924

75

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované 1/1188

3924

76

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované 1/1188

3924

77

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované 1/1188

3924

78

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované 1/1188

3924

Výmera: 12339 m2
Číslo parcely: 808/1
Výmera: 2461 m2
Číslo parcely: 808/2
Výmera: 275 m2
Číslo parcely: 809
Výmera: 3929 m2
Číslo parcely: 810/1
Výmera: 3065 m2
Číslo parcely: 810/2
Výmera: 256 m2
Číslo parcely: 840
Výmera: 12918 m2
Číslo parcely: 841
Výmera: 2390 m2
Číslo parcely: 842
Výmera: 2085 m2
Číslo parcely: 843
Výmera: 4405 m2
Číslo parcely: 844
Výmera: 9330 m2
Číslo parcely: 845
Výmera: 7690 m2
Číslo parcely: 847
Výmera: 10859 m2
Číslo parcely: 858/1
Výmera: 1811 m2
Číslo parcely: 858/2
Výmera: 20 m2
Číslo parcely: 859
Výmera: 7852 m2

A. Nehnuteľnosti – parcela reg. „E“, číslo LV 3934, k. ú. Radvaň, obec Banská Bystrica
Súpisová hodnota /EUR/
Číslo Hlavná kategória Názov

Stav

Spoluvlastnícky podiel

79

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

25,50

Zisťované 1/1188

80

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

11,00

Zisťované 1/1188

81

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

2,50

Zisťované 1/1188

82

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

80,00

Zisťované 1/1188

83

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

0,50

Zisťované 1/1188

84

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

67,50

Zisťované 1/1188

85

nehnuteľnosti

Lesný pozemok

0,50

Zisťované 1/1188

Číslo LV Detaily
Číslo parcely: 854
3934
Výmera: 52754 m2
Číslo parcely: 855
3934
Výmera: 22246 m2
Číslo parcely: 856
3934
Výmera: 5311 m2
Číslo parcely: 857
3934
Výmera: 167042 m2
Číslo parcely: 860
3934
Výmera: 1159 m2
Číslo parcely: 861/1
3934
Výmera: 140659 m2
Číslo parcely: 861/2
3934
Výmera: 59 m2

A. Nehnuteľnosti – parcela reg. „C“, číslo LV 7028, k. ú. Radvaň, obec Banská Bystrica
Číslo Hlavná kategória Názov

86

nehnuteľnosti

Súpisová
/EUR/

hodnota
Stav

Zastavaná plocha a nádvorie 0,50

Spoluvlastnícky
podiel

Zisťované 8/10000

Číslo LV Detaily

7028

Číslo
parcely:
3697/114
Výmera: 1 m2
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87

nehnuteľnosti

Zastavaná
a nádvorie

88

nehnuteľnosti

Ostatná plocha

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

plocha 0,50

Zisťované 8/10000

7028

0,50

Zisťované 8/10000

7028

Číslo
parcely:
3697/115
Výmera: 1 m2
Číslo parcely: 4007/37
Výmera: 144 m2

A. Nehnuteľnosti – parcela reg. „E“, číslo LV 7028, k. ú. Radvaň, obec Banská Bystrica

Súpisová hodnota /EUR/
Číslo Hlavná kategória Názov

Stav

89

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované

90

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované

91

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované

92

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované

93

nehnuteľnosti

Ostatná plocha

1,00

Zisťované

94

nehnuteľnosti

Ostatná plocha

0,5

Zisťované

95

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

96

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

97

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

98

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované

99

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

100

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

101

nehnuteľnosti

Záhrada

170,00

Zisťované

102

nehnuteľnosti

Záhrada

212,00

Zisťované

103

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

104

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

105

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

106

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,10

Zisťované

107

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

108

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované

109

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované

110

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

111

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované

112

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované

113

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,10

Zisťované

114

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,50

Zisťované

Spoluvlastnícky podiel Číslo LV Detaily
Číslo parcely: 517/1
8/10000
7028
Výmera: 7037 m2
Číslo parcely: 517/2
8/10000
7028
Výmera: 3021 m2
Číslo parcely: 517/3
8/10000
7028
Výmera: 849 m2
Číslo parcely: 642/2
8/10000
7028
Výmera: 6982 m2
Číslo parcely: 642/3
8/10000
7028
Výmera: 1902 m2
Číslo parcely: 642/4
8/10000
7028
Výmera: 129 m2
Číslo parcely: 662/1
8/10000
7028
Výmera: 2798 m2
Číslo parcely: 662/2
8/10000
7028
Výmera: 3069 m2
Číslo parcely: 667/1
8/10000
7028
Výmera: 5828 m2
Číslo parcely: 668
8/10000
7028
Výmera: 7299 m2
Číslo parcely: 669/1
8/10000
7028
Výmera: 3159 m2
Číslo parcely: 669/2
8/10000
7028
Výmera: 169 m2
Číslo parcely: 670/1
8/10000
7028
Výmera: 5287 m2
Číslo parcely: 670/2
8/10000
7028
Výmera: 6623 m2
Číslo parcely: 672
8/10000
7028
Výmera: 1989 m2
Číslo parcely: 758
8/10000
7028
Výmera: 1651 m2
Číslo parcely: 759/1
8/10000
7028
Výmera: 3972 m2
Číslo parcely: 759/2
8/10000
7028
Výmera: 27 m2
Číslo parcely: 760
8/10000
7028
Výmera: 2176 m2
Číslo parcely: 778
8/10000
7028
Výmera: 8680 m2
Číslo parcely: 792/1
8/10000
7028
Výmera: 5902 m2
Číslo parcely: 792/2
8/10000
7028
Výmera: 4254 m2
Číslo parcely: 793
8/10000
7028
Výmera: 8908 m2
Číslo parcely: 794/1
8/10000
7028
Výmera: 10482 m2
Číslo parcely: 794/2
8/10000
7028
Výmera: 51 m2
Číslo parcely: 795/1
8/10000
7028
Výmera: 1458 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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115

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,10

Zisťované 8/10000

7028

116

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,10

Zisťované 8/10000

7028

117

nehnuteľnosti

Orná pôda

0,10

Zisťované 8/10000

7028

118

nehnuteľnosti

Orná pôda

1,00

Zisťované 8/10000

7028

119

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované 8/10000

7028

120

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,10

Zisťované 8/10000

7028

121

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,10

Zisťované 8/10000

7028

122

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,10

Zisťované 8/10000

7028

123

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

2,00

Zisťované 8/10000

7028

124

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované 8/10000

7028

125

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,10

Zisťované 8/10000

7028

126

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,10

Zisťované 8/10000

7028

127

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,50

Zisťované 8/10000

7028

128

nehnuteľnosti

Trvalý trávny porast

0,10

Zisťované 8/10000

7028

Číslo parcely: 795/2
Výmera: 362 m2
Číslo parcely: 795/3
Výmera: 612 m2
Číslo parcely: 795/4
Výmera: 31 m2
Číslo parcely: 804
Výmera: 9965 m2
Číslo parcely: 824/1
Výmera: 17437 m2
Číslo parcely: 824/2
Výmera: 188 m2
Číslo parcely: 824/3
Výmera: 298 m2
Číslo parcely: 824/4
Výmera: 492 m2
Číslo parcely: 832
Výmera: 62086 m2
Číslo parcely: 835
Výmera: 8350 m2
Číslo parcely: 870/1
Výmera: 3555 m2
Číslo parcely: 870/2
Výmera: 3289 m2
Číslo parcely: 870/3
Výmera: 6369 m2
Číslo parcely: 899
Výmera: 3303 m2

Bratislava, 22.02.2021
KRIVANKON, k.s.
Správca S1704

K015453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dvorský Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javornícka 6170/43, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1961
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/561/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/561/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Roman Dvorský, nar. 29.05.1961, trvale bytom Javornícka 6170/43, 974 11
Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Dvorský – Diesel Hydraulika Servis
Dvorský, Sásovská cesta 71, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 34 255 486 (ďalej aj ako len „Dlžník“), “), týmto
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 nesk. predpisov, oznamuje zámer zostaviť rozvrh z výťažku zo všeobecnej podstaty po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňažení konkurznej podstaty.

K015454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrícia Surmajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Uhlisku 14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/45/2021 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/45/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci
navrhovateľa- dlžníka: Patrícia Surmajová, nar. 07. 01. 1993, trvale bytom Na Uhlisku č. 14 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil uznesením č. k.: 4OdK/45/2021 konkurz na jeho majetok
a do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Pavla Vršku, so sídlom ul. M. R. Štefánika
č.2, 990 01 Veľký Krtíš. V zmysle § 85 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov správca oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn.:
4OdK/45/2021 S515 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Pavel Vrška, ul. M. R.
Štefánika č. 2, 990 01 Veľký Krtíš a to v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 08.00
do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s termínom
nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo telefonicky na čísle: 0918 492 782. JUDr.
Pavel Vrška, správca S515
K015455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrícia Surmajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Uhlisku 14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/45/2021 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/45/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Patrícia Surmajová, nar. 07. 01.
1993, trvale bytom Na Uhlisku č. 14, 974 01 Banská Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, vyhlásil uznesením č. k.: 4OdK/45/2021 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 54/2021 dňa 26.
02. 2021 konkurz na jeho majetok a do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Pavla
Vršku, so sídlom ul. M. R. Štefánika č.2, 990 01 Veľký Krtíš. Bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popretia pohľadávky veriteľom, je vedený v OTP Banka Slovensko, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK 92 5200 0000 0000 1760 8944 JUDr. Pavel Vrška, správca S515
K015456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrícia Surmajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Uhlisku 14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/45/2021 S515
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/45/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca dlžníka Patrícia
Surmajová, nar. 07. 01. 1993, trvale bytom Na Uhlisku č. 14, 974 01 Banská Bystrica oznamujem, že
uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp zn.: 4OdK/45/2021 zo dňa 26.2.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000, as the bankruptcy trustees of the bankrupt Patrícia Surmajová, nar. 07.01. 1993, trvale
bytom Na Uhlisku č. 14, 974 01 Banská Bystrica hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to
inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.4OdK/45/2021
bankruptcy was declared on the Bankruptś estate. Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č.54/2021 zo dňa 19.3.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published . The bankruptcy
was declared as of this date. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len
„ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu: JUDr. Pavel Vrška so sídlom kancelárie M. R.
Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku,
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. 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 Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the creditors of the Bankrupt have to register
their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to
the truste to the adress: JUDr. Pavel Vrška so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš,
Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide
information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the
Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s
general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the
registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The
registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on
the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which
security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information
provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not
have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat
in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating
the value of the claim has to be added. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nesprávnej prihlášky. Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not
registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as
claims in the bankruptcy. . The truste of the Court do not have a duty to notify the creditor to ament or
the correct the incorrect or the incomplet registration. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených
v prihláške podľa § 29 ZKR. The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to
the article 29 of the BRA. Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z
dokumentov úpadcu. This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not
obvious from the business documentation of the bankrupt. Vo Veľkom Krtíši , 26. marca 2021 JUDr.
Pavel Vrška, správca S515 JUDr. Pavel Vrška, truste of the bankrupt
K015457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláchová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zlievce 96, 991 22 Malé Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/15/2021 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/15/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b/ zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), oznamujem týmto číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Podľa ust. § 167l ods.
5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Kauciu možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,00 EUR na účet v m-Bank, pobočke zahraničnej
banky, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
poznámka pre prijímateľa - označenie veriteľa, ktorý kauciu zložil a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K015458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Košík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 56/21, 991 25 Čebovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/572/2020 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/572/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhom ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Ladislav Košík, narodený 30.09.1978, trvale bytom Družstevná
56/21, 991 25 Čebovce, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Košík, s miestom podnikania
Družstevná 56/21, 991 25 Čebovce, IČO: 44 902 344, týmto vyhlasuje druhé ponukové konanie (ďalej len
„ponukové konanie“) na speňaženie majetku tvoriaceho konkurznú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností, a to stavieb a pozemkov o celkovej výmere
18.724 m2, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 27/2021 zo dňa 10.02.2021 pod zn. K006785,
pod položkami por. č. 1.1, 1.2 a 2.1 až 2.156 nasledovne :
1./ Stavby
por.č.

súpisné
číslo

popis

Dom (spoluvlastnícky
podiel 2/6)
DOM AKO NADSTAVBA
2. (spoluvlastnícky podiel
2/12)
SPOLU:
1.

parcelné
číslo

LV
štát
č.

obec

ulica a
orientačné
číslo

katastrálne
územie

spoluvlastnícky
podiel

56

922 272 SR Čebovce Družstevná 21 Čebovce

2/6

333

55 284 SR Čebovce Družstevná 21 Čebovce

2/12

súpisová
hodnota
5 000,00 €
500,00 €
5 500,00 €

2./ Pozemky
por.č.

druh pozemku

zastavaná plocha
a nádvorie
zastavaná plocha
2
a nádvorie
zastavaná plocha
3
a nádvorie
zastavaná plocha
4
a nádvorie
5 záhrada
6 záhrada
7 záhrada
8 záhrada
zastavaná plocha
9
a nádvorie
10 orná pôda
zastavaná plocha
11
a nádvorie
12 záhrada
trvalý trávny
13
porast
trvalý trávny
14
porast
15 orná pôda
16 orná pôda
17 lesný pozemok
trvalý trávny
18
porast
trvalý trávny
19
porast
trvalý trávny
20
porast
21 orná pôda
22 orná pôda
23 orná pôda
trvalý trávny
24
porast
trvalý trávny
25
porast
trvalý trávny
26
porast
27 ostatná plocha
28 orná pôda
29 orná pôda
30 ostatná plocha
31 orná pôda
1

parcelné
číslo

výmera v
LV č. štát
m2

katastrálne
územie

obec

Spoluvlastnícky
podiel

Výmera z
podielu v m2

súpisová
hodnota

55 152

283 SR Čebovce Čebovce

2/36

8,44

33,78 €

56 126

283 SR Čebovce Čebovce

2/36

7,00

28,00 €

57 409

283 SR Čebovce Čebovce

2/36

22,72

90,89 €

58 35

283 SR Čebovce Čebovce

2/36

1,94

7,78 €

59 385
60 315
61 704
62 615

283
283
283
283

Čebovce
Čebovce
Čebovce
Čebovce

2/36
2/36
2/36
2/36

21,39
17,50
39,11
34,17

42,78 €
35,00 €
78,22 €
68,33 €

1579 SR Čebovce Čebovce

2/36

77,94

311,78 €

276 488

1635 SR Čebovce Čebovce

2/180

5,42

1,63 €

922 871

272 SR Čebovce Čebovce

2/6

290,33

1 161,33 €

923 632

272 SR Čebovce Čebovce

2/6

210,67

421,33 €

179/1 1626

250 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

54,20

5,42 €

302/21 10865

250 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

362,17

36,22 €

302/22 17264
388/2 432
536/2 11222

250 SR Ďurkovce Ďurkovce
250 SR Ďurkovce Ďurkovce
250 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60
2/60
2/60

575,47
14,40
374,07

172,64 €
4,32 €
112,22 €

172/1 1568

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

52,27

5,23 €

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

2,37

0,24 €

176/3 788

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

26,27

2,63 €

194 4611
195/1 10110
196/11 5755

259 SR Ďurkovce Ďurkovce
259 SR Ďurkovce Ďurkovce
259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60
2/60
2/60

153,70
337,00
191,83

46,11 €
101,10 €
57,55 €

196/12 4541

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

151,37

15,14 €

202/31 1936

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

64,53

6,45 €

202/32 4035

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

134,50

13,45 €

259
259
259
259
259

2/60
2/60
2/60
2/60
2/60

69,77
114,27
82,47
25,90
38,23

13,95 €
34,28 €
24,74 €
5,18 €
11,47 €

8 1403

173/11 71

323/4 2093
324/4 3428
325/4 2474
326/4 777
327/4 1147

SR
SR
SR
SR

SR
SR
SR
SR
SR

Čebovce
Čebovce
Čebovce
Čebovce

Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce

Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
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32 ostatná plocha
33 orná pôda
trvalý trávny
34
porast
35 orná pôda
trvalý trávny
36
porast
trvalý trávny
37
porast
trvalý trávny
38
porast
trvalý trávny
39
porast
40 orná pôda
41 orná pôda
42 orná pôda
43 orná pôda
44 orná pôda
trvalý trávny
45
porast
trvalý trávny
46
porast
trvalý trávny
47
porast
trvalý trávny
48
porast
trvalý trávny
49
porast
50 lesný pozemok
51 lesný pozemok
52 orná pôda
53 orná pôda
54 orná pôda
55 orná pôda
56 orná pôda
trvalý trávny
57
porast
58 orná pôda
59 vinica
trvalý trávny
60
porast
trvalý trávny
61
porast
62 orná pôda
trvalý trávny
63
porast
trvalý trávny
64
porast
65 vinica
trvalý trávny
66
porast
67 vinica
68 ostatná plocha
trvalý trávny
69
porast
trvalý trávny
70
porast
trvalý trávny
71
porast
trvalý trávny
72
porast
73 vinica
trvalý trávny
74
porast
75 orná pôda
76 orná pôda
trvalý trávny

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

328/4 637
329/4 5647

259 SR Ďurkovce Ďurkovce
259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60
2/60

21,23
188,23

4,25 €
56,47 €

330/4 16192

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

539,73

53,97 €

331/4 2453

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

81,77

24,53 €

349 352

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

11,73

1,17 €

350 324

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

10,80

1,08 €

351/4 7884

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

262,80

26,28 €

379 234

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

7,80

0,78 €

259
259
259
259
259

Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce

2/60
2/60
2/60
2/60
2/60

56,10
14,27
6,47
25,90
35,13

16,83 €
4,28 €
1,94 €
7,77 €
10,54 €

527 593

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

19,77

1,98 €

576/4 651

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

21,70

2,17 €

577/4 1140

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

38,00

3,80 €

578/4 1367

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

45,57

4,56 €

579/4 6017

259 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

200,57

20,06 €

580/4 13254
581/4 7301
693/3 14228
321/1 1561
321/2 1565
321/3 1565
321/4 1565

259
259
259
329
330
330
330

2/60
2/60
2/60
2/240
2/240
2/240
2/240

441,80
243,37
474,27
13,01
13,04
13,04
13,04

132,54 €
73,01 €
142,28 €
3,90 €
3,91 €
3,91 €
3,91 €

322/2 6352

332 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

211,73

21,17 €

428 26
515 1334

345 SR Ďurkovce Ďurkovce
358 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60
2/60

0,87
44,47

0,26 €
22,23 €

158/3 1493

492 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

49,77

4,98 €

178/1 942

492 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

31,40

3,14 €

187/2 10952

492 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

365,07

109,52 €

173/12 1858

493 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

61,93

6,19 €

177/3 518

493 SR Ďurkovce Ďurkovce

2/60

17,27

1,73 €

1405 2647

422 SR Kosihovce Kosihovce

1/27

98,04

49,02 €

429 1010

433 SR Kosihovce Kosihovce

1/90

11,22

1,12 €

1469 1079
774 809

435 SR Kosihovce Kosihovce
470 SR Kosihovce Kosihovce

1/90
2/135

11,99
11,99

5,99 €
2,40 €

719 4805

472 SR Kosihovce Kosihovce

1/45

106,78

10,68 €

732 8643

473 SR Kosihovce Kosihovce

2/45

384,13

38,41 €

691 5251

478 SR Kosihovce Kosihovce

1/270

19,45

1,94 €

705 468

478 SR Kosihovce Kosihovce

1/270

1,73

0,17 €

1383 1169

536 SR Kosihovce Kosihovce

1/90

12,99

6,49 €

1527/666 7150

537 SR Kosihovce Kosihovce

1/30

238,33

23,83 €

305 1353
306 1352

538 SR Kosihovce Kosihovce
538 SR Kosihovce Kosihovce

1/60
1/60

22,55
22,53

6,77 €
6,76 €

380 1683
388/1 428
399/2 194
438 777
449/1 1054

SR
SR
SR
SR
SR

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce

Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce

Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
Ďurkovce
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trvalý trávny
porast
78 orná pôda
79 orná pôda
trvalý trávny
80
porast
81 orná pôda
trvalý trávny
82
porast
83 vinica
84 orná pôda
trvalý trávny
85
porast
trvalý trávny
86
porast
trvalý trávny
87
porast
trvalý trávny
88
porast
trvalý trávny
89
porast
trvalý trávny
90
porast
trvalý trávny
91
porast
trvalý trávny
92
porast
trvalý trávny
93
porast
trvalý trávny
94
porast
trvalý trávny
95
porast
trvalý trávny
96
porast
trvalý trávny
97
porast
trvalý trávny
98
porast
trvalý trávny
99
porast
trvalý trávny
100
porast
trvalý trávny
101
porast
trvalý trávny
102
porast
trvalý trávny
103
porast
trvalý trávny
104
porast
trvalý trávny
105
porast
trvalý trávny
106
porast
trvalý trávny
107
porast
trvalý trávny
108
porast
trvalý trávny
109
porast
trvalý trávny
110
porast
trvalý trávny
111
porast
trvalý trávny
112
porast
trvalý trávny
113
porast
trvalý trávny
77

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

386 532

540 SR Kosihovce Kosihovce

1/120

4,43

0,44 €

533 2282
296/3 2011

541 SR Kosihovce Kosihovce
542 SR Kosihovce Kosihovce

1/45
1/90

50,71
22,34

15,21 €
6,70 €

387 536

543 SR Kosihovce Kosihovce

1/90

5,96

0,60 €

882/1 13795

582 SR Kosihovce Kosihovce

2/135

204,37

61,31 €

1039/1 10023

582 SR Kosihovce Kosihovce

2/135

148,49

14,85 €

1423/1 360
630/9 8690

582 SR Kosihovce Kosihovce
584 SR Kosihovce Kosihovce

2/135
1/15

5,33
579,33

2,67 €
173,80 €

193 3515

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

1,02

0,10 €

377 2158

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,63

0,06 €

397 8223

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

2,38

0,24 €

405 504

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,15

0,01 €

424 337

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,10

0,01 €

541 4097

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

1,19

0,12 €

589 1079

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,31

0,03 €

594 4791

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

1,39

0,14 €

595 896

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,26

0,03 €

601 7823

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

2,27

0,23 €

623 6564

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

1,90

0,19 €

844 1683

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,49

0,05 €

845 1100

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,32

0,03 €

855 1618

939 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,47

0,05 €

372 1439

940 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,42

0,04 €

338/2 591

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,17

0,02 €

338/3 26

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,01

0,00 €

367/2 12

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,00

0,00 €

779/2 29887

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

8,66

0,87 €

781/2 15

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,00

0,00 €

781/3 64

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,02

0,00 €

782/2 4940

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

1,43

0,14 €

782/3 187

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,05

0,01 €

782/4 1627

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,47

0,05 €

782/5 189

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,05

0,01 €

782/6 4

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,001

0,01 €

782/7 110

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,03

0,01 €

846/2 21

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,01

0,01 €

848/2 303

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,09

0,01 €
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trvalý trávny
porast
trvalý trávny
115
porast
116 lesný pozemok
117 lesný pozemok
trvalý trávny
118
porast
trvalý trávny
119
porast
trvalý trávny
120
porast
trvalý trávny
121
porast
122 lesný pozemok
trvalý trávny
123
porast
trvalý trávny
124
porast
trvalý trávny
125
porast
trvalý trávny
126
porast
trvalý trávny
127
porast
128 orná pôda
129 lesný pozemok
130 lesný pozemok
trvalý trávny
131
porast
trvalý trávny
132
porast
trvalý trávny
133
porast
trvalý trávny
134
porast
trvalý trávny
135
porast
trvalý trávny
136
porast
trvalý trávny
137
porast
trvalý trávny
138
porast
139 lesný pozemok
trvalý trávny
140
porast
trvalý trávny
141
porast
142 lesný pozemok
143 lesný pozemok
trvalý trávny
144
porast
trvalý trávny
145
porast
trvalý trávny
146
porast
147 orná pôda
148 lesný pozemok
149 orná pôda
trvalý trávny
150
porast
trvalý trávny
151
porast
trvalý trávny
152
porast
trvalý trávny
153
porast
trvalý trávny
114

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

848/3 4

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,001

0,01 €

848/4 644

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,19

0,02 €

871/2 5018
871/3 2904

1001 SR Kosihovce Kosihovce
1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450
1/3450

1,45
0,84

0,44 €
0,25 €

886/2 6867

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

1,99

0,20 €

886/3 264

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,08

0,01 €

887 1331

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,39

0,04 €

891 827

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,24

0,02 €

923 5568

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

1,61

0,48 €

924 7448

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

2,16

0,22 €

937 719

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,21

0,02 €

958 1701

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,49

0,05 €

983 1349

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,39

0,04 €

1007/1 1762

1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,51

0,05 €

1035 1946
1505/2 956
1505/3 592

1001 SR Kosihovce Kosihovce
1001 SR Kosihovce Kosihovce
1001 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450
1/3450
1/3450

0,56
0,28
0,17

0,17 €
0,08 €
0,05 €

338/1 20157

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

5,84

0,58 €

367/1 6991

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

2,03

0,20 €

779/1 264752

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

76,74

7,67 €

780 6798

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

1,97

0,20 €

781/1 36216

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

10,50

1,05 €

782/1 148737

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

43,11

4,31 €

846/1 94

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,03

0,00 €

848/1 14618

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

4,24

0,42 €

871/1 6752

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

1,96

0,59 €

886/1 3179

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,92

0,09 €

1007/2 480

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

0,14

0,01 €

1505/1 85033
1506 336724

1045 SR Kosihovce Kosihovce
1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450
1/3450

24,65
97,60

7,39 €
29,28 €

1507 4820

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

1,40

0,14 €

1508 23817

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

6,90

0,69 €

1509 25213

1045 SR Kosihovce Kosihovce

1/3450

7,31

0,73 €

631/3 8795
642/4 6982
632 59140

1142 SR Kosihovce Kosihovce
1142 SR Kosihovce Kosihovce
735 SR Kosihovce Kosihovce

2/15
2/15
2/36

1172,67
930,93
3285,56

351,80 €
279,28 €
985,67 €

637/9 984

735 SR Kosihovce Kosihovce

2/36

54,67

5,47 €

638 2075

735 SR Kosihovce Kosihovce

2/36

115,28

11,53 €

639 3118

735 SR Kosihovce Kosihovce

2/36

173,22

17,32 €

640 6820

735 SR Kosihovce Kosihovce

2/36

378,89

37,89 €
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trvalý trávny
porast
155 lesný pozemok
156 orná pôda
SPOLU:
154

641 7323
642/1 14290
1529/667 59561
1554156

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

735 SR Kosihovce Kosihovce

2/36

406,83

40,68 €

735 SR Kosihovce Kosihovce
1584 SR Kosihovce Kosihovce

2/36
1/30

793,89
1985,37
18724,23

238,17 €
595,61 €
6 774,89 €

II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Košík – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk je
14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Každý účastník ponukového konania musí zložiť zálohu na celú ponúknutú cenu, a to na účet správcu vedený v
mBank S.A., číslo účtu (IBAN) : SK24 8360 5207 0042 0410 9137. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
- označenie súboru nehnuteľností, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny;
- dátum a podpis účastníka.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Záujemcovia o vykonanie obhliadky musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese:
predaj.jakubco@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia získať v rámci vopred
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 29.03.2021
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K015459
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)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 08.03.2021 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

Ulica

Slovenská republika
v Bratislave

–

Krajský

súd

Číslo Obec

Záhradnícka 10

PSČ

Bratislava 813 66

IČO

Štát

Prihlásená suma – Celková
suma

00 215
759

Slovenská
republika

66,00 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K015460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Pažout
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/55/2021 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/55/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn. 5OdK/55/2021 zo dňa 16.03.2021 (zverejnenie v OV
60/2021 dňa 29.03.2021) bol na majetok dlžníka Tomáš Pažout, nar. 12.05.1987, bytom 974 01 Banská Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Pažout, s miestom podnikania: Jelšová 4888/16, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 512 675 vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr.
Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J.A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica.
Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných
dňoch v čase od 08.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod.. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom na: ak.fabriciusova@gmail.com alebo telefonicky na tel.č. : 0902
052 432.

K015461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Pažout
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/55/2021 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/55/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: Tomáš Pažout, nar. 12.05.1987, bytom 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom:
Tomáš Pažout, s miestom podnikania: Jelšová 4888/16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 512 675, s poukazom
na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov, a to na účet vedený v Tatra banka, a.s., č. ú. IBAN: SK20 1100 0000 0029
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4904 5263, SWIFT: TATRSKBX, s doplňujúcou poznámkou: Tomáš Pažout, kaucia popretie pohľadávky
5OdK/55/2021.

K015462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angela Négyesiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prša 87, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/381/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/381/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Angela
Négyesiová, nar. 11.10.1970, trvale bytom 87 Prša, 985 41 Šávoľ, podnikajúci pod obchodným menom:
Angela Négyesiová, s miestom podnikania: 87 Prša, 985 41 Šávoľ, IČO: 41309090, č. k. 4OdK/381/2020,
týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova
25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 v celkovej sume 11.596,84 Eur, ktorá bola doručená správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.

JUDr. Jana Jandová, správca

K015463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angela Négyesiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prša 87, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/381/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/381/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Angela
Négyesiová, nar. 11.10.1970, trvale bytom 87 Prša, 985 41 Šávoľ, podnikajúci pod obchodným menom:
Angela Négyesiová, s miestom podnikania: 87 Prša, 985 41 Šávoľ, IČO: 41309090, č. k. 4OdK/381/2020,
týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika
s.r.o., Československej armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24785199 v celkovej sume
328,93 Eur, ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

JUDr. Jana Jandová, správca
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K015464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janíček Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zlievce 92, 991 22 Malé Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/443/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/443/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o nepostačujúcej hodnote obydlia dlžníka a výzva na predloženie znaleckého posudku a
zaplatenie preddavku na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 19.10.2020, sp. zn. 5OdK/443/2020, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka: Miroslav Janíček, nar. 11.11.1980, bytom Malé Zlievce 92, 991 22 Malé Zlievce, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Janíček Maliar, s miestom podnikania Malé Zlievce 92, 991 22 Malé
Zlievce, IČO: 30 443 831, a za správcu bol ustanovený Ing. Jozef Žitník, PhD.
V rámci šetrenia majetku dlžníka bolo zistené, že tento je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k.ú. Malé Zlievce, obec Malé Zlievce, okres Veľký Krtíš, zapísaných na Okresnom úrade vo
Veľkom Krtíši– katastrálny odbor na LV č.34 ako parcela č. C-KN 164/2 – Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 704 m2, a stavba – Rodinný dom so súp.číslom 92 postavený na parcele č. C-KN 164/2, vo veľkosti
podielu 1/6 a Nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Malé Zlievce, obec Malé Zlievce, okres Veľký Krtíš,
zapísaných na Okresnom úrade vo Veľkom Krtíši– katastrálny odbor na LV č.35 ako parcela č. C-KN 155 –
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 375 m2 veľkosti podielu 1/12.
Nehnuteľnosti boli dlžníkom v zozname majetku pripojenom k návrhu na vyhlásenie konkurzu označené ako
obydlie
(ďalej len „Spoluvlastnícke podiely k obydliu dlžníka“).

Podľa § 167h ods.4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“): „Konkurzu nepodlieha
nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka a majetok dlžníka, ktorý nemožno postihnúť v exekúcii.“

Podľa ust. § 167o ods. 2 ZKR:
„Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka
určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu
notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec
nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.”

Podľa odhadu hodnoty Spoluvlastníckych podielov k obydliu dlžníka má správca za to, že z výťažku z predaja
Spoluvlastníckych podielov k obydliu dlžníka, by po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka, nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Na základe uvedených skutočností má správca za to, že podľa ním odhadnutej hodnoty Spoluvlastníckych
podielov k obydliu dlžníka nie je možné Spoluvlastnícke podiely k obydliu dlžníka v konkurze speňažiť.
Správca upovedomuje veriteľov dlžníka Miroslav Janíček, že veritelia majú v súlade s ust. §167o ods.2
ZKR možnosť v lehote do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, najneskôr
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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však do doby kým zo strany správcu nebude do Obchodného vestníka podané zverejnenie o ukončení
konkurzu akýmkoľvek spôsobom, predložiť znalecký posudok a uhradiť preddavok na odmenu notára
súvisiacu s overením priebehu dražby na účet správcu vedený v banke: Československá obchodná
banka, a.s., číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 2670 3845.

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K015465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Víglaská Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2016 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Richard Konta, správca úpadcu Gabriela Víglaská, nar. 07. 02. 1974, trvale bytom Nábrežná 94/4, 968 01
Nová Baňa, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
BPT LEASING, a. s., IČO: 31 357 814 celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1):
40.146,20,- € titulom ručenia úpadcu za záväzky Jaroslava Víglaského, nar.: 10.08.1971 z Leasingovej zmluvy č
8016/24, poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým
č. 24.
JUDr. Richard Konta, správca

K015466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INTERMONT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 20 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 840 198
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, správca konkurznej
podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp.
zn.: 2K/7/2018, v zmysle ustanovenia § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vylučuje majetok pod por. č. 9 zo súpisu
oddelenej podstaty:
Hnuteľné veci
popis
Por. č.
veci
9
AUDI

hnuteľnej rok
výroby
2005

stav
opotrebovanosti
neznáme

miesto
kde
nachádza
WAUZZZ4E94N007090 BA 530 MM neznáme
VIN č.

Evidenčn č.

sa

vec hodnota v
€
neznáme
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0,- €

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.08.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: §67 ods. 1 ZKR

Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu oddelenej podstaty:
V zmysle ust. § 81 ods. 1 ZKR: „Ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné alebo náklady
na jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.“
Uvedený majetok nie je možné speňažiť, nakoľko nie je známe, kde sa aktuálne automobil nachádza ani či ešte
reálne existuje.
Uloženie záväzného pokynu oddeleného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 16.03.2021 doručeného do
kancelárie správcu dňa 25.03.2021, v ktorom udeľuje súhlas s vylúčením predmetného majetku zaradeného do
súpisu oddelenej podstaty – zverejnené v OV č. 158/2019 dňa 16.8.2019.
Advisors k.s.
správca

K015467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škácha Ondřej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Sobota ,, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1979
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/502/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/502/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Ondrěj Škácha, nar. 24.07.1979, mesto
Rimavská Sobota, 979 01 Rimavská Sobota, týmto oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základna príhlasovacia lehota, a
ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia
uskutečnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze
a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom
majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 40/2021 zo dňa 01.03.2021; správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČI,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

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

K015468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnárová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koláre 147, 991 09 Koláre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/9/2021 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/9/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Klára Molnárová, nar. 15.06.1965, trvale bytom Koláre
147, 991 09 Koláre, podnikajúci pod obchodným menom: Klára Molnárová, Koláre 147, 991 09 Koláre, IČO:
42198356, oznamuje veriteľom, že v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1) ZKR ponúka na predaj hnuteľné veci:
osobné motorové vozidlo tov. zn. SEAT CORDOBA, ev. č. VK999BO, VIN: VSSZZZ6KZTR24721, zelenej farby,
dátum prvej evidencie r. 1996, najazdené 307 272 km.
Cena motorového vozidla: 500 €.
Lehota na predkladanie ponúk je do 15 dní odo dňa zverejnenia ponuky.
Záujemca o kúpu zloží zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny na účet SK69 7500 0000 0040 1752 9187.
Prihliada sa iba na ponuky, kde bola záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená.
Kupujúcim sa stáva záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Rimavská Sobota, 29.03.2021

JUDr. Pavel Balog, správca

K015469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZeroGrande s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivánska 6615/28 / 0, 974 11 Banská Bystrica-Sásová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 662 557
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2019 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/9/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznom konaní na majetok dlžníka ZeroGrande s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica-Sásová,
Krivánska 6615/28, IČO: 47 662 557, kde bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp.
zn. 2K/9/2019, zo dňa 07.11.2019, v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR, oznamujem, že po lehote na prihlasovanie
prihlášok bola doručená prihláška veriteľa:

Coface Slovakia Credit Management Services, s.r.o., so sídlom Šoltésovej č. 14, Bratislava, IČO: 31 343 872

výška pohľadávky:
1) istina 384,052 €, úroky z omeškania 190,25 €, poplatok z omeškania 385,78 € náklady z uplatnenia 40 €,
celková suma pohľadávky 1 000,08 €,

Pohľadávka bola dňa 22.03.2021, zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Rimavská Sobota, 29.03.2021

JUDr. Pavel Balog

K015470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Bajusová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MUDr. Jána Straku 1537/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/38/2021 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/38/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

V konkurznej veci dlžníka Eva Bajusová, nar. 03.06.1955, trvale bytom MUDr. Jána Straku 1537/15, 969 01
Banská Štiavnica, ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4OdK/38/2021, týmto
podľa ust. § 167j ZKR, správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka nasledovne :

Súpis majetku všeobecnej podstaty v k. ú. SNINA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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A./ Popis: Nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. SNINA vedené na LV č. 8768

Por. č. 1
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
Parc. č. : 5714/3
Výmera : 73 m2
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768 (pod BLV 2757)
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 2
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
Parc. č. : 5714/208
Výmera : 25 m2
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 3
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 989
Výmera : 23641 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 4
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1219/2
Výmera : 413 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 5
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1219/3
Výmera : 344 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 6
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1219/4
Výmera : 929 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 7
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1219/5
Výmera : 14742 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)
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Por. č. 8
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1322
Výmera : 95009 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 9
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1467
Výmera : 2158 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 10
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1473
Výmera : 10251 m2
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

166

Obchodný vestník 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 11
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1514
Výmera : 6837 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 12
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1515
Výmera : 13670 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 13
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1516
Výmera : 6834 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 14
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1615
Výmera : 8507 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 15
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parc. č. : 1617
Výmera : 28765 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 16
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1652
Výmera : 86001 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 17
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1666
Výmera : 6349 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 18
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1667
Výmera : 6349 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 19
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1774
Výmera : 188839 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 20
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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(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1858
Výmera : 1437 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 21
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 1908
Výmera : 18253 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 22
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 2483
Výmera : 135134 m2
Druh pozemku: TTP
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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Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 23
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 2864
Výmera : 101938 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 24
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 2905
Výmera : 142 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

172

Obchodný vestník 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

Por. č. 25
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 2906/2
Výmera : 1375 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 26
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 2946
Výmera : 6200 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 27
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 2992
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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Výmera : 91997 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 28
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. č. : 3016
Výmera : 3390 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8768
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

B./ Popis: Nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. SNINA vedené na LV č. 8437

Por. č. 29
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 516
Výmera : 56736 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
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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Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8437
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

C./ Popis: Nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. SNINA vedené na LV č. 9513

Por. č. 30
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 3288
Výmera : 4225 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 9513
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 31
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 3517
Výmera : 39460 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 9513
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021

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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Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

D./ Popis: Nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. SNINA vedené na LV č. 10240

Por. č. 32
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 4748/10
Výmera : 10849 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel : 1/42
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 10240
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 33
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 4749/2
Výmera : 876 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel : 1/42
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 10240
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

E./ Popis: Nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. SNINA vedené na LV č. 8746

Por. č. 34
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 857/2
Výmera : 91 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel : 1/168
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8746
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

F./ Popis: Nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. SNINA vedené na LV č. 10300

Por. č. 35
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 4894/183
Výmera : 771300 m2
Druh pozemku: lesný pozemok
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 10300
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

G./ Popis: Nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. SNINA vedené na LV č. 9512

Por. č. 36
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
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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Parc. č. : 3287
Výmera : 3106 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 9512
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

H./ Popis: Nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. SNINA vedené na LV č. 5927

Por. č. 37
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
Parc. č. : 5992/2
Výmera : 100 m2
Druh pozemku: ostatná plocha
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 38
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 1397
Výmera : 11616 m2

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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Druh pozemku: lesný pozemok
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 39
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 1513
Výmera : 164143 m2
Druh pozemku: lesný pozemok
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 40
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 1616
Výmera : 1899947 m2
Druh pozemku: lesný pozemok
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927

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 zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 41
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 1802
Výmera : 134191 m2
Druh pozemku: lesný pozemok
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 42
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 1831
Výmera : 7486 m2
Druh pozemku: lesný pozemok
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 43
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 3017
Výmera : 6780 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 44
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 3056
Výmera : 61021 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 45
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 3083
Výmera : 5189 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
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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Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 46
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 3174
Výmera : 152875 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 47
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 3838
Výmera : 1403320 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. č. 48
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 3839
Výmera : 113701 m2
Druh pozemku: lesný pozemok
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 49
(pozn. jedná sa o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z.)
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 3872
Výmera : 31286 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 106389/2755895462
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 5927
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

I./ Popis: Nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. SNINA vedené na LV č. 9007

Por. č. 50
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 1094
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Výmera : 2675 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 1/168
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 9007
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

J./ Popis: Nehnuteľnosti- pozemky v k. ú. SNINA vedené na LV č. 8268

Por. č. 51
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 356
Výmera : 2577 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel : 1/168
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8268
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)
Por. č. 52
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 528
Výmera : 2665 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel : 1/168
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8268
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 53
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 1304
Výmera : 1525 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel : 1/168
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8268
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 54
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 1534
Výmera : 6836 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 1/168
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8268
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 55
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 1778
Výmera : 5903 m2
Druh pozemku: TTP
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel : 1/168
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8268
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 56
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 2770
Výmera : 2564 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel : 1/168
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8268
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 57
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 3155
Výmera : 6324 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 1/168
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8268
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. č. 58
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 3190
Výmera : 6362 m2
Druh pozemku: TTP
Spoluvlastnícky podiel : 1/168
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8268
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Por. č. 59
Pozemok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
Parc. č. : 3621
Výmera : 3877 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel : 1/168
Okres: SNINA, obec: Snina, kat. územie : Snina
číslo LV : 8268
Deň zapísania majetku do súpisu : 29.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

Poznámka správcu :
Hodnota zapisovaného majetku určená odhadom správcu bola stanovená nasledovne :
orná pôda – 0,25€/m2
lesné pozemky – 0,35€/m2
záhrada- 0,20€/m2
TTP- 0,10€/m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vodné plochy- 0,20€/m2
ostatné plochy- 0,15€/m2

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K015471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiáš Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I.Madácha 727/3, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1/2021 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zn.
správcu S 1925, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, správca dlžníka:
Jakub Eremiáš, nar. 31.01.1996, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš, toho času bytom I. Madácha 727/3, 990
01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Jakub Eremiáš, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 52946177,
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 29.03.2021 nebol
zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny
majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 29.03.2021

Mgr. Martina Klačanová,
Správca úpadcu

K015472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Avuková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 1598/9, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.1.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/284/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/284/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s §167p) ZKR správca ponúka v 1.kole na odkúpenie majetku úpadcu - spoluvlastnícke podiely na
nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 3838 k.ú. Snina, zapísané do súpisu ako súpisové položky 14, ktoré podliehajú konkurzu. Najnižšia ponuka je súpisová hodnota, t.j. 4.319,70 €. Súpis majetku bol zverejnený
v OV č. 8/2021 a upresnený v OV č. 21/2021 dňa 2.2.2021.
Lehota na predkladanie ponúk : 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky
podané po lehote správca nemusí prihliadať.
So záujemcom, ktorý splní podmienky ponukového konania, bude uzatvorená kúpna zmluva, ak v lehote 10 dní
od skončenia ponukového konania neuplatní podľa §167r) ods. 4 ZKR žiadna z oprávnených osôb právo vykúpiť
majetok z konkurzu. V prípade uplatnenia práva vykúpiť majetok, bude zaplatená záloha záujemcovi vrátená do 5
dní od zverejnenia výsledkov v OV. V prípade, že nárok na vykúpenie majetku z konkurzu nebude uplatnený,
bude úspešnému záujemcovi zaslaný návrh kúpnej zmluvy do 5 dní od uplynutia lehoty na uplatnenie nároku na
vykúpenie majetku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením výšky ponúkanej kúpnej ceny, a to do
kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia v zalepenej obálke s označením "Konkurz-neotvárať,
č.k.3OdK/284/2020". Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti
zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Ak záujemca neuvedie ponúkanú cenu, na takú ponuku správca
nemusí prihliadať.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu IBAN: SK12 1111 0000 0014 8074 3018, VS: 32842020. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na
účet správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Po výbere úspešného záujemcu vyzve
správca na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že zmluvu odmietne podpísať, zaplatená záloha prepadá v prospech
podstaty ako zmluvná pokuta.
Poučenie: Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o
neho prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

K015473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dlugošová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lesom 1429/7, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/308/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/308/2020
Druh podania:
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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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: 4OdK/308/2020 zo dňa 22.12.2020 v právnej veci navrhovateľa–
dlžníka: Helena Dlugošová, nar. 15.04.1964, Pod Lesom 1429/7, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť
zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 250/2020, K092334, dňa 30.12.2020, pričom v zmysle § 199
ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 31.12.2020.
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 Helena Dlugošová, nar. 15.04.1964, Pod Lesom 1429/7,
060 01 Kežmarok, 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/308/2020 zo dňa 22.12.2020, na majetok dlžníka: Helena Dlugošová, nar. 15.04.1964, Pod Lesom
1429/7, 060 01 Kežmarok, 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

K015474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Oeser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 284 / 48, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/266/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/266/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako správca majetku úpadcu Štefana Oesera, týmto podľa § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasujem III. kolo verejného ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku, a to:
P. Súpisová zložka majetku
č.
Motorové vozidlo zn. VOLKSWAGEN GOLF, rok výroby 1999, VIN: WVWZZZ1JZXD518214, EČ: PP047CL., farba: modrá, počet
1. najazdených km: nešpecifikovaný. Aktuálny stav: podľa vyjadrenia dlžníka auto je nepojazdné, má poškodené brzdy, chýba časť
výfukového potrubia, zlá autobatéria, väčšia spotreba oleja.

Správca týmto verejne výzva záujemcov na predkladanie záväzných cenových ponúk a to do 10 dní odo
dňa zverejnenie tejto výzvy v obchodnom vestníku.
I. Súťažná ponuka záujemcu musí obsahovať :
1) Označenie záujemcu
a) U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ,
označenie osoby oprávnenej konať, telefonický kontakt na záujemcu.
b) U fyzickej osoby nepodnikateľa: Meno
narodenia a rodné číslo, štátnu príslušnosť.

a priezvisko,

titul,

adresu

trvalého

pobytu,

dátum

2) Ponúkanú kúpnu cenu v eurách
II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Súťažné ponuky doručia navrhovatelia písomne v zalepenej obálke označenej spätnou adresou
navrhovateľa v termíne do 10 dní od zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku na adresu: JUDr. Peter
Novosad, LL.M., Masarykova 16, 080 01 Prešov, s vyznačením na obálke: „ SÚŤAŽ – 4OdK/266/2020 –
NEOTVÁRAŤ ! “
2. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 15
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
3. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
4. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
5. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
6. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
7. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
8. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
9. Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
Pre bližšie informácie majú záujemcovia možnosť obrátiť sa na správcu JUDr. Petra Novosada, LL.M. telefonicky:
0908 377 301 alebo mailom: info@akpn.sk.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca
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K015475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARMALES, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 475 726
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2017 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
Správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, v konkurze
vedenom Okresným súdom Prešov pod sp. zn.: 1K/21/2017 týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty:
Typ
majetku

Podstata

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

Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Názov

Výťažok
Súpisová
speňaženia
hodnota [EUR]
[EUR]

Ruská šabľa 1929 - málo zdobená - šaška

100.00

X

Nie

švajčiarsky bodák s pošvou 537663

100.00

X

Nie

miniatúra guľomet

100.00

X

Nie

14x čiapky a prilby - bližšie fotografia

100.00

X

Nie

zhrdzavený prístroj so svetlom

100.00

X

Nie

krátka šabľa - tesák - neoznačená

100.00

X

Nie

zásobník do auto/poloautomatickej zbrane

100.00

X

Nie

slovenský ozdobný nôž - replika

100.00

X

Nie

torzo - maďarský bodák M35 s pošvou

100.00

X

Nie

rakúsky náhradný bodák - poškodený s koróziou 100.00

X

Nie

meč v pošve - drevo, ornamenty draky

100.00

X

Nie

štos československá šabľa CET

100.00

X

Nie

5x uniforma z figurín (spolu s brašnami)

100.00

X

Nie

Bodák Mosin - asi z II. svet. Vojna

100.00

X

Nie

X

Nie

X

Nie

Pošva zo šaška spolu so znehodnoteným
100.00
bodákom JMML
československý bodák v. 24 - prebrúsený - s
100.00
pošvou

zo
Stav Poznámka

Zabezpeče
nie

náplecníky spolu s červeným ozdobením

100.00

X

Nie

dýka bez pošvy - ornamentová - replika

100.00

X

Nie

Predmety - rôzne umiestnenie

100.00

X

Nie

ďalekohlad (asi z vojny)

100.00

X

Nie

dôstojnícky kordík - ornamenty a pošva

100.00

X

Nie

Šabla 1916 - nápis v azbuke

100.00

X

Nie
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Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná

Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
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Šabla "Za chrabrosť" 378A

100.00

X

Nie

Ruská šabľa "lebka" 1914 - šaška

100.00

X

Nie

Ruská šabľa s porte " guľomet maxim 1918 100.00
šaška

X

Nie

meč rapír neoznačený s puzdrom

100.00

X

Nie

Šabľa "na Moskvu" A A

100.00

X

Nie

Skrinka odznaky 1 - rôzne, cca. 50 kusov

100.00

X

Nie

znehodnotená pošva k bodáku

100.00

X

Nie

šabľa 1904 - cárska číslo II.

100.00

X

Nie

nemecký bodák Mauser - poškodený - zlomená
100.00
špička - bez pošvy

X

Nie

pošva ku kordíku farba čierno zlatá

100.00

X

Nie

trúbka s čiernym porte, mosadzný

100.00

X

Nie

tenký meč - kord - neznačený

100.00

X

Nie

štos československá šabľa H25

100.00

X

Nie

krátka šabľa - tesák 3GRZF9.25 - mosadzná
100.00
rúčka

X

Nie

bodák taliansky s pošvou (nekompletnou)

100.00

X

Nie

Šabľa 1611 s chráničom

100.00

X

Nie

českoslovenký bodák v. 24 bez rúčky a pošvy

100.00

X

Nie

šípy s puzdrom z kože

100.00

X

Nie

soška Stalin, mosadz

100.00

X

Nie

solingen šabľa s porte - Weieirsberg - bez pošvy 100.00

X

Nie

trúbka s červeným porte, mosadzný

100.00

X

Nie

ozdobná lovecká dýka - držiak kopyto s pošvou

100.00

X

Nie

švajčiarsky bodák s pílkou spolu s pošvou 22144 100.00

X

Nie

zahnutá šabľa - scimitar - hruška tvar draka

100.00

X

Nie

Skrinka odznaky 5 - rôzne, cca. 30 kusov

100.00

X

Nie

prístroj so svetlom, poškodený, čierny

100.00

X

Nie

vychádzkový nemecký bodák - váhy - s pošvou

100.00

X

Nie

púzdro na meč - žiadne značenie - kovové

100.00

X

Nie

hnedá brašňa spolu s puzdrom na zbraň

100.00

X

Nie

Četnícka šabľa - G153

100.00

X

Nie

štos československá šabľa H27 - 31

100.00

X

Nie

štos československá šabľa H24 - bez pošvy

100.00

X

Nie

erb socialistický, mosadzná farba

100.00

X

Nie

Šabľa 1916 - nápis v azbuke

100.00

X

Nie

100.00

X

Nie

nemecký

mausek

bodák

2228

s

pošvou
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vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
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100.00

X

Nie

erb CCCP veľky s kosákom a kladivom, sivá farba

100.00

X

Nie

soška Nikolas II., mosadz

100.00

X

Nie

1. svetová vojna - nemecký bodák s vybrúsenou
100.00
pílkou "mesiar" - neoriginál rúčka - bez pošvy

X

Nie

bodák s pošvou - kostená rúčka

100.00

X

Nie

5x nacistická čiapka (replika) - bližšie fotografia

100.00

X

Nie

brašňa sivá, dvojposchodová

100.00

X

Nie

náplecník sivý s červenou čiarkou

100.00

X

Nie

X

Nie

X

Nie

(nekompletnou)

hasičský bodák nemecký s pošvou (nepatrí k
100.00
bodáku)
maďarský bodák zbrúsený / znehodnotený a s
100.00
pošvou - skorodovanou
ruský dôstojnícky kordík - slávnostný s pošvou

100.00

X

Nie

bodák - pôvod neznámy - bez pošvy

100.00

X

Nie

trúbka bez porte, mosadzný

100.00

X

Nie

soška Napoleon, mosadzná

100.00

X

Nie

soška zamyslený Lenin, mosadz

100.00

X

Nie

Skrinka odznaky 2 - prevažne ruské, cca. 35 kusov

100.00

X

Nie

zahnutý meč v pošve - drevo, ornamenty divoké
100.00
šelmy

X

Nie

luk s puzdrom (ozdobené kožušinou)

100.00

X

Nie

štos československá šabľa SK427

100.00

X

Nie

tenký meč - kord - s košom

100.00

X

Nie

HMS Britania kordík s porte a pošvou

100.00

X

Nie

štos československá šabľa H24

100.00

X

Nie

štos československá šabľa s porte - bez označenia

100.00

X

Nie

francúzky lebel (bodák) s pošvou

100.00

X

Nie

francúzsky lebel - skrátený a hrdzavý

100.00

X

Nie

Šabľa "gulometcici"

100.00

X

Nie

nemceký kordík luftwaffe - žltý držiak - s pošvou

100.00

X

Nie

nemecký vychádzkový bodák krátky TSR - s pošvou 100.00

X

Nie

Šabľa II 1913 "azbuka"

100.00

X

Nie

Ruská šabľa 1934 nezdobená - šaška

100.00

X

Nie

bodák Mosin - chýba súčiastka na zaistenie - asi I.
100.00
svet. Vojna

X

Nie

hnedosivá vojenská brašňa

100.00

X

Nie

štos československá šabľa H24

100.00

X

Nie

štos československá šabľa s porte - upínací
100.00
remienok H24

X

Nie

meč rapír (zlomený kôš)

X

Nie

100.00
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Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
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ozdobný moslimský mečík - replika

100.00

X

Nie

ozdobná arabská dýka - zahnutá - replika

100.00

X

Nie

Skrinka odznaky 4 - prevažne ruské, cca. 40 kusov

100.00

X

Nie

Vysvetlivka „X“ - v zmysle § 78 ods. 1 ZKR, o dôvodoch spochybňujúcich zaradenie majetku do súpisu z dôvodu,
že podľa vyjadrení osôb nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti je hnuteľná vec vlastníctvom predsedu
predstavenstva úpadcu Ing. Jozefa Zuščáka, bydliskom Jesenského 2704/181, 069 01 Snina
V Košiciach, dňa 26.3.2021
Mgr. Andrej Fekete, správca

K015476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2507 / 31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/357/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/357/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka Miroslav Benko, nar. 20.11.1955, trvale bytom:
Partizánska 2507/31, 066 01 Humenné, sp. zn.: 2OdK/357/2020 o novú súpisovú zložku majetku:
4. Peňažná pohľadávka – Peňažné plnenie zaslané od súdneho exekútora JUDr. Bohumil Kubát, Šafárikovo
nám. č. 4, 811 02 Bratislava v rámci exekučného konania vedeného pod sp. zn. exekučného spisu EX
1383/2016.
Súpisová hodnota 424,10 EUR.
JUDr. Miroslav Ondrušek. – správca
V Bardejove, dňa 29.03.2021

K015477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2507 / 31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/357/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/357/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zámere zostaviť rozvrh
JUDr. Miroslav Ondrušek konkurzný správca dlžníka: Miroslav Benko, nar. 20.11.1955, trvale bytom: Partizánska
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2507/31, sp. zn.: 2OdK/357/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, oznamuje zámer
zostaviť rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
V zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom a účinnom znení: „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej
podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od
vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“

JUDr. Miroslav Ondrušek – správca
V Bardejove, dňa 29.03.2021

K015478
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 29.03.2021 vyhotovil doplnenie
súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu o nasledovné súpisové položky
majetku:
Súpisová položka majetku por. č. 8:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Miroslav Hiščar, nar.: 01.09.1967, trvale bytom Sveržov 81, 086 02 Gaboltov, podnikajúcemu pod
obchodným menom Miroslav Hiščar, s miestom podnikania 086 02 Sveržov 81, IČO: 30 634 431.
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu voči dlžníkovi vznikla z titulu neuhradenej faktúry č. FV2017188 zo dňa
02.01.2018, splatnej dňa 22.01.2018, za vrubopis elektrickej energie k bytu č. 10D, v sume 165,37 Eur,
neuhradená suma vo výške 165,37 Eur.
Súpisová hodnota (aj mena): 165,37 Eur.
Súpisová položka majetku por. č. 9:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Miroslav Hiščar, nar.: 01.09.1967, trvale bytom Sveržov 81, 086 02 Gaboltov, podnikajúcemu pod
obchodným menom Miroslav Hiščar, s miestom podnikania 086 02 Sveržov 81, IČO: 30 634 431.
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu voči dlžníkovi vznikla z titulu neuhradenej faktúry č. FV2018002 zo dňa
15.01.2018, splatnej dňa 29.01.2018, za vrubopis zemného plynu – blok D, v sume 128,93 Eur, neuhradená suma
vo výške 128,93 Eur.
Súpisová hodnota (aj mena): 128,93 Eur.
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Súpisová položka majetku por. č. 10:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Miroslav Hiščar, nar.: 01.09.1967, trvale bytom Sveržov 81, 086 02 Gaboltov, podnikajúcemu pod
obchodným menom Miroslav Hiščar, s miestom podnikania 086 02 Sveržov 81, IČO: 30 634 431.
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu voči dlžníkovi vznikla z titulu neuhradenej faktúry č. FV2018007 zo dňa
17.01.2018, splatnej dňa 31.01.2018, za prefakturáciu zemného plynu dodaného do bloku D, v sume 347,- Eur,
neuhradená suma vo výške 347,- Eur.
Súpisová hodnota (aj mena): 347,- Eur.

Súpisová položka majetku por. č. 11:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Miroslav Hiščar, nar.: 01.09.1967, trvale bytom Sveržov 81, 086 02 Gaboltov, podnikajúcemu pod
obchodným menom Miroslav Hiščar, s miestom podnikania 086 02 Sveržov 81, IČO: 30 634 431.
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu voči dlžníkovi vznikla z titulu neuhradenej faktúry č. FV2018008 zo dňa
06.02.2018, splatnej dňa 20.02.2018, za prefakturáciu zemného plynu dodaného do bloku D, v sume 93,- Eur,
neuhradená suma vo výške 93,- Eur.
Súpisová hodnota (aj mena): 93,- Eur.
Súpisová položka majetku por. č. 12:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Miroslav Hiščar, nar.: 01.09.1967, trvale bytom Sveržov 81, 086 02 Gaboltov, podnikajúcemu pod
obchodným menom Miroslav Hiščar, s miestom podnikania 086 02 Sveržov 81, IČO: 30 634 431.
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu voči dlžníkovi vznikla z titulu neuhradenej faktúry č. FV2018016 zo dňa
07.02.2018, splatnej dňa 21.02.2018, za prefakturáciu elektriny, v sume 69,- Eur, neuhradená suma vo výške 69,Eur.
Súpisová hodnota (aj mena): 69,- Eur.
Súpisová položka majetku por. č. 13:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Miroslav Hiščar, nar.: 01.09.1967, trvale bytom Sveržov 81, 086 02 Gaboltov, podnikajúcemu pod
obchodným menom Miroslav Hiščar, s miestom podnikania 086 02 Sveržov 81, IČO: 30 634 431.
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu voči dlžníkovi vznikla z titulu neuhradenej faktúry č. FV2018023 zo dňa
05.03.2018, splatnej dňa 19.03.2018, za prefakturáciu zemného plynu za obdobie 03/2018, v sume 220,- Eur,
neuhradená suma vo výške 220,- Eur.
Súpisová hodnota (aj mena): 220,- Eur.
Súpisová položka majetku por. č. 14:
Peňažná pohľadávka:
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Dlžník: Miroslav Hiščar, nar.: 01.09.1967, trvale bytom Sveržov 81, 086 02 Gaboltov, podnikajúcemu pod
obchodným menom Miroslav Hiščar, s miestom podnikania 086 02 Sveržov 81, IČO: 30 634 431.
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu voči dlžníkovi vznikla z titulu neuhradenej faktúry č. FV2018026 zo dňa
14.03.2018, splatnej dňa 28.03.2018, Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn D2, v sume 333,82 Eur, neuhradená
suma vo výške 333,82 Eur.
Súpisová hodnota (aj mena): 333,82 Eur.
Dôvod zápisu súpisovej položky majetku pod por. č. 8 až por. č. 14:
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.

Súpisová položka majetku por. č. 15:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Miroslav Hiščar, nar.: 01.09.1967, trvale bytom Sveržov 81, 086 02 Gaboltov, podnikajúcemu pod
obchodným menom Miroslav Hiščar, s miestom podnikania 086 02 Sveržov 81, IČO: 30 634 431.
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu voči dlžníkovi vznikla z titulu neuhradenej faktúry č. FVK2018051 zo
dňa 04.10.2018, splatnej dňa 18.10.2018, za dodávku zemného plynu do polyfunkčného objektu blok D2 za
obdobie od 11.04.2018 – 30.09.2018, v sume 779,08 Eur, neuhradená suma vo výške 779,08 Eur.
Súpisová hodnota (aj mena): 779,08 Eur.
Súpisová položka majetku por. č. 16:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Miroslav Hiščar, nar.: 01.09.1967, trvale bytom Sveržov 81, 086 02 Gaboltov, podnikajúcemu pod
obchodným menom Miroslav Hiščar, s miestom podnikania 086 02 Sveržov 81, IČO: 30 634 431.
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu voči dlžníkovi vznikla z titulu neuhradenej faktúry č. FVK2018097 zo
dňa 09.01.2019, splatnej dňa 23.01.2019, za dodávku elektriny do polyfunkčného objektu blok D2 za obdobie od
11.04.2018 – 30.12.2018, v sume 85,67 Eur, neuhradená suma vo výške 85,67 Eur.
Súpisová hodnota (aj mena): 85,67 Eur.
Dôvod zápisu súpisovej položky majetku pod por. č. 15 a por. č. 16:
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.

K015479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušinová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 399/2, 059 18 Spišské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/295/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/295/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Anna Marušinová, nar. 01.01.1960, bytom Hviezdoslavova 399/2, 059
18 Sprišské Bystré týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštruktualizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej
prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika, s. r. o., IČO: 24785199, Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové v celkovej výške 1036,12 €.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K015480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Černiga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majakovského 203, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdS/4/2020 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdS/4/2020
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Okresný súd Prešov svojím uznesením sp. zn.: 4OdS/4/2020 zo dňa 16. november 2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 228/2020 zo dňa 26.11.2020, poskytol dlžníkovi: Vladimír Černiga, nar. 05.04.1978,
Majakovského 203/10, 066 01 Humenné, ochranu pred veriteľmi a ustanovil JUDr. Ivana Orosová, so sídlom
kancelárie Masarykova 10, Prešov 080 01, IČO: 42406242 do funkcie správcu.
Týmto v zmysle ust. § 168d ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) správca oznamuje, že dňa 29.03.2021 zostavil Návrh splátkového kalendára
s navrhovaným percentom uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov vo výške 30 %.
Do správcovského spisu a do návrhu splátkového kalendára je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
kancelárie Masarykova 10, Prešov 080 01 počas úradných hodín PO-PI od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
hod. Pre zápis do poradovníka je potrebné kontaktovať telefonicky na č. 00421 (0) 948 073 944 alebo emailom
advokat.orosova@gmail.com.

Poučenie:
Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára (§ 168d ods. 1 ZKR). Každý
veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia
oznamu v Obchodnom vestníku, námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží Návrh splátkového
kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca
zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť Návrh splátkového
kalendára v prospech veriteľov (§ 168d ods. 2 ZKR).
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V Prešove 29.03.2021

JUDr. Ivana Orosová, správca

K015481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hromý Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolínska 406 / 81, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1981
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/205/2020 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/205/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka Martin Hromý, nar. 17.04.1981, bytom Podolínska 406/81, 059 95 Toporec, konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 3OdK/205/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s., správca

K015482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podhajecký Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soboš 58, 090 42 Soboš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/7/2021 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/7/2021
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka Martin Podhajecký, nar. 21.02.1979, Soboš 58, 090 42
Soboš, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
správca oznamuje, že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata teda nepokryje
ani náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu, sa konkurz na majetok dlžníka Martin Podhajecký, nar. 21.02.1979, Soboš 58, 090 42
Soboš, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.

K015483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Richvald 84, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/191/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/191/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty Martin Sabol, nar. 22.10.1977, Richvald 84, 085 01 Bardejov, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Marin Sabol – SNIPER, IČO: 37120514, s miestom podnikania 085 01 Richvald 84, týmto oznamuje,
že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Veriteľ:
Prihlásená suma:
Dátum doručenia:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
2.213,84 €
24.3.2021

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca dlžníka

K015484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Richvald 84, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/191/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/191/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Sabol, nar. 22.10.1977, Richvald 84,
085 01 Bardejov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Marin Sabol – SNIPER, IČO: 37120514,
s miestom podnikania 085 01 Richvald 84, preraďuje súpisovú zložku majetku S4 a S5 zapísanú v oddelenej
postate veriteľa SR-Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO: 424995000017 do súpisu
majetku oddelenej podstaty:
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Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa:
Zabezpečený veriteľ:
Opis zabezpečovacieho práva:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam - na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 700340-16187-08-Max, ktoré vydal Daňový úrad Bardejov dňa 13.5.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
30.6.2008 a vykonateľnosť dňa 14.6.2008.
Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 700-320-39935-10-Kuc, ktoré vydal Daňový
úrad Bardejov dňa 10.11.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.12.2010 a vykonateľnosť dňa
23.11.2010.
Rozhodnutie č. 100713873/2019 (o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam), ktoré vydal Daňový úrad
Prešov dňa 21.3.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.4.2019 a vykonateľnosť dňa 28.3.2019.
zabezpečovacieho Prvé v poradí.

Poradie
práva:
Číslo zabezpečenej pohľadávky 2., 3.
v zozname pohľadávok:
Výška
zabezpečených 2.213,84 €
pohľadávok spolu:

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa:
Zabezpečený veriteľ:
Opis zabezpečovacieho práva:

Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO: 424995000017
Rozhodnutie č. 102488657/2017 zo dňa 30.11.2017 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vo
vlastníctve daňového dlžníka na zabezpečenie nedoplatku v zmysle § 81 ods. 1 Zák. č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok), zápis v KN.
Rozhodnutie č. 100713873/2019 zo dňa 21.03.2019 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vo
vlastníctve daňového dlžníka na zabezpečenie nedoplatku v zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o
správe daní(daňový poriadok);
zabezpečovacieho Prvé v poradí.

Poradie
práva:
Číslo zabezpečenej pohľadávky 5. – 8.
v zozname pohľadávok:
Výška
zabezpečených 570,51 €
pohľadávok spolu:

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca dlžníka

K015485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Pirožek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerka 81, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/314/2020 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/314/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle § 31 ZKR bola do zoznamu pohľadávok dňa 29. 3. 2021 zapísaná nasledovná pohľadávka, ktorá bola
prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
č. 2: veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, SR, IČO: 35 807 598, celková suma: 8665,44 EUR.
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Ing. Eva Orbanová, správca

K015486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Pirožek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerka 81, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/314/2020 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/314/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 4OdK/314/2020 zo dňa 5. 1. 2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Vladimír Pirožek, nar. 7. 8. 1966, bytom Majerka 81, 059 94 Ihľany a zároveň som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v OV č. 6/2021 dňa 12. 1. 2021, teda účinky vyhlásenia
konkurzu nastali 13. 1. 2021.
Týmto ako správca dlžníka oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistila žiaden majetok dlžníka.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Vladimír Pirožek, nar. 7. 8.
1966, bytom Majerka 81, 059 94 Ihľany sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Eva Orbanová, správca

K015487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 270, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1981
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/60/2021 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/60/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Marián Gábor, nar. 17.05.1981, 059 76 Rakúsy 270, SR oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením
Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 3OdK/60/2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 54/2021 z 19.03.2021
vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca iTRUSTee Restructuring, k.s..

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Marián Gábor, nar. 17.05.1981, 059 76 Rakúsy 270, Slovakia, our duty is to inform you, that District Court
Prešov, No. 3OdK/60/2021, promulgated in the Commercial bulletin No. 54/2021 dated 09.03.2021 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed iTRUSTee Restructuring, k. s. as the legal guardian of
the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 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).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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

If it is 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). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov 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). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The application 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 name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
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publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 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).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca / trustee

K015488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 270, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1981
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/60/2021 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/60/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Marián Gábor, nar. 17.05.1981, 059 76 Rakúsy 270, na ktorého majetok bol uznesením
Okresného súdu Prešov zo dňa 15.03.2021, sp.zn.: 3OdK/60/2021 vyhlásený konkurz, oznamujeme, 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 iTRUSTee Restructuring, k. s., Hlavná 29, 080 01
Prešov, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00 hod. Nahliadanie do spisu
je potrebné si vopred dohodnúť emailom na: office@itrust.sk alebo na tel. čísle +421 2/5262 4988.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K015489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 270, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1981
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/60/2021 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/60/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca dlžníka Marián Gábor, nar. 17.05.1981, 059 76 Rakúsy 270, týmto v
zmysle ust. § 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 vo ČSOB, a.s., IBAN: IBAN:
SK79 7500 0000 0040 2743 6005.
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 § 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 Restructuring, k.s., správca

K015490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamienka 204, 067 83 Kamienka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/365/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/365/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie oneskorene prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok
V súlade s ust. § 167l ods. 3 ZKR týmto oznamujem, že dňa 26.03.2021 bola do zoznamu pohľadávok
zapísaná oneskorene prihlásená zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35776005, v celkovej sume 229,70-€.
V zmysle § 167l ods. 5 ZKR v nadväznosti na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR túto oneskorene prihlásenú
pohľadávku môže poprieť len iný veriteľ prihlásený v tomto konkurze, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku.

V Prešove dňa 29.03.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková

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

207

Obchodný vestník 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

ustanovená konkurzná správkyňa

K015491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jačo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Matúšku 586/2A, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/74/2018 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/74/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Peter Jačo, nar. 26.10.1983,
trvale bytom Janka Matušku 586/ 2A, 093 02 Vranov nad Topľou (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

JUDr. Peter Nízky, správca

K015492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karľa Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 989 / 53, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1977
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/370/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/370/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Profesionálna správcovská kancelária, k.s. so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom
správcovskej kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti,
správca dlžníka: Marek Karľa, nar. 25.05.1977, bytom: Cintorínska 989/53, 067 81 Belá nad Cirochou (ďalej aj
ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávky nasledovných veriteľov (ktorých prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty) :

Veriteľ:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

So sídlom:

Karadžičova 2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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821 08 Bratislava
IČO:

47 258 713

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

3 995,01 €
1
26.3.2021
Neuplatnené
5/B-1
26.3.2021

V Košiciach , dňa 29.3.2021.

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

K015493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamienka 204, 067 83 Kamienka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/365/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/365/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Preradenie súpisovej zložky majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty
V súlade s ust. § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 3 ZKR a ust. § 40 ods. 1 písm. b) Vyhlášky č.
665/2005 Z.z. týmto zverejňujem preradenie týchto súpisových zložiek majetku zo všeobecnej podstaty do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., ktoré zabezpečujú pohľadávku
zapísanú v zozname pohľadávok pod číslom 9:
Typ
majetku
Pozemok

Pozemok

Pozemok

Súpisová
hodnota [EUR]

Súpisová zložka majetku

Zastavaná plocha a nádvorie (pozemok na ktorom je spoločný dvor) s parc. č. C-KN 841/58 o výmere 433 m2
zapísaná na LV č. 351 pre Katastrálne územie obce Kamienka, okres Humenné vo veľkosti spoluvlastníckeho 17,podielu 1/2, ktorý je v BSM.
Zastavaná plocha a nádvorie (pozemok na ktorom je rozostavaná stavba) s parc. č. C-KN 841/93 o výmere 56
m2 zapísaná na LV č. 351 pre Katastrálne územie obce Kamienka, okres Humenné vo veľkosti 17,spoluvlastníckeho podielu 1/2, ktorý je v BSM.
Zastavaná plocha a nádvorie (pozemok na ktorom je rozostavaná stavba) s parc. č. C-KN 841/94 o výmere 111
m2 zapísaná na LV č. 351 pre Katastrálne územie obce Kamienka, okres Humenné vo veľkosti 17,spoluvlastníckeho podielu 1/2, ktorý je v BSM.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove dňa 29.03.2021
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K015494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šenitka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Jastrabie 47, 065 48 Šarišské Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1968
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/66/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/66/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Ján Šenitka, nar. 24.01.1968, trvale bytom 065 48 Šarišské
Jastrabie 47, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/66/2020, týmto vyhlasuje v
súlade s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

1) Kolo: Tretie
2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na predaj:

Súpisová zložka majetku č. 7
___________________________
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: Záhrada
Výmera: 14 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Šarišské Jastrabie
Názov katastrálneho územia: Šarišské Jastrabie
Číslo listu vlastníctva: 3685 Parcelné číslo: 302
Spoluvlastnícky podiel: 1/75
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania do súpisu: 09.04. 2020
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1,86 Eur

Súpisová zložka majetku č. 9
___________________________
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky: nákladné motorové vozidlo značky FIAT SCUDO, EVČ: SL483AN, r. v. 2005, VIN:
ZFA22000012360902
Stav opotrebovanosti: predmetné vozidlo je nepojazdné, neplatná emisná a STK kontrola
Podiel dlžníka: 1/1
Deň zapísania majetku: 09.04.2020
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Súpisová hodnota: 1.000 Eur

3) Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku

4) Podmienky ponukového konania: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy za ponúkaný do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
Záujemca – fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca –
právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na
celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
- fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby a spisovú značku konania. Záujemca
je povinný doložiť písomné prehlásenie, že oboznámil sa s podmienkami ponukového konania a akceptuje ich v
plnom rozsahu.

5) Číslo bankového účtu správcu: účet vedený vo VÚB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou v tvare: IBAN: SK09
0200 0000 0041 7997 6553 VS: 5662020 ŠS: dátum narodenia záujemcu / IČO záujemcu

6) Informácie pre záujemcov: 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 tento 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
správca konkurznej podstaty
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár

K015495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 63 / 83, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/89/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/89/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie oneskorene prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok
V súlade s ust. § 167l ods. 3 ZKR týmto oznamujem, že dňa 26.03.2021 boli do zoznamu pohľadávok
zapísané oneskorene prihlásené pohľadávky veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 01
Bratislava, IČO: 35725803, v celkových sumách 3.993,73-€ a 3.465,06-€.
V zmysle § 167l ods. 5 ZKR v nadväznosti na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR tieto oneskorene prihlásené
pohľadávky môže poprieť len iný veriteľ prihlásený v tomto konkurze, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku.

V Prešove dňa 29.03.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K015496
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 1. 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 1. 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
544/93
Trvalé trávne porasty
15179
659
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
820/110
Trvalé trávne porasty
7699
659
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
820/311
Trvalé trávne porasty
9968
659
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
958/152
Orná pôda
2226
659
Mlynárovce
3/1472
20,- EUR
27.09.2017

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:

POZEMOK
958/401

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

Deň vydania: 01.04.2021

Trvalé trávne porasty
3454
659
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
250
trvalý trávny porast
73074
656
Mlynárovce
301/133056
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
453
trvalý trávny porast
801
656
Mlynárovce
301/133056
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
954
Lesné pozemky
13568
611
Mlynárovce
1505/584064
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
955
Lesné pozemky
135507
611
Mlynárovce
1505/584064
20,- EUR
27.09.2017

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:

POZEMOK
790
Trvalé trávne porasty
114121
610
Mlynárovce
301/133056
20,- EUR

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

27.09.2017

Typ súpisnej položky:
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Výmera:
Číslo listu vlastníctva:
Katastrálne územie:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisná hodnota:
Deň zaradenia:

POZEMOK
875
Trvalé trávne porasty
39328
610
Mlynárovce
301/133056
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
885
Trvalé trávne porasty
147910
610
Mlynárovce
301/133056
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
944
Trvalé trávne porasty
17197
610
Mlynárovce
301/133056
20,- EUR
27.09.2017

Deň vydania: 01.04.2021

(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 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 3OdK/35/2017-6Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 „33520176“ 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
K015497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903 / 98, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1966
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/292/2020 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/292/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca neeviduje žiaden majetok.

K015498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Kurej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 553/41, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/522/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/522/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 29.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

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

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca so sídlom kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu
S1155, správca dlžníka Alexander Péli, narodený: 09.10.1956, bytom: Družstevná 601/4, 044 71 Čečejovce týmto
oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod spis. zn. 30OdK/33/2020 ku dňu
zverejnenia tohto oznamu bol zistený majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty. Súpis oddelenej
podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 59/2021 dňa 26.03.2021, číslo oznamu K014654.
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.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy 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 a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK48 1100 0000 0026 1477 2477 s uvedením poznámky „konkurz Alexander
Péli“.

K015500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ruttkay-Miklian Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bauerova 1194 / 18, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/310/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/310/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2.kola verejného ponukového konania na predaj obchodného podielu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca dlžníka Ivan RuttkayMiklian, trvale bytom: Bauerova 1194/18, 040 23 Košice,
dátum narodenia: 24.01.1973(ďalej len „Dlžník“), vyhlásil 2.kolo verejného ponukového konania na predaj
obchodného podielu zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty - súpisová zložka majetku č.1.
(zverejnené v OV č. 250/2020 zo dňa 30.12.2020 pod číslom K092478).
V súlade s Podmienkami 2.kola verejného ponukového konania zo dňa 16.03.2021 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 26.03.2021
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že 2.kolo verejného ponukového konania na predaj obchodného
podielu zapísaného do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 je
ukončené.
V Michalovciach, dňa 29.03.2021
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K015501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ruttkay-Miklian Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bauerova 1194 / 18, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/310/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/310/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní 3. kola verejného ponukového konania
Ing. Matúš Mihalovič, PhD. so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01 Michalovce, správca dlžníka: Ivan RuttkayMiklian, trvale bytom: Bauerova 1194/18, 040 23 Košice, dátum narodenia: 24.01.1973(ďalej len „Dlžník“), v
konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 31OdK/310/2020 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej lej „ZKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku
všeobecnej podstaty č. 1, vedenej v súpise všeobecnej podstaty podľa jej špecifikácie nižšie:
Č.
súpis.
Súpisová
Názov
zložky
hodnota v eur
Obchodný podiel v spoločnosti Správcovská a inkasná
1
6 639 eur
spoločnosť, s.r.o., IČO: 31 668 909

%
Dátum
Register
podiel
zapísania
Obchodný register Okresného
100 %
23.12.2020
súdu Košice I

(ďalej vyššie uvedená zložka majetku ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať na adresu sídla správcu v zalepených
neotvorených obálkach s nápisom „31OdK/310/2020. 3.Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na
podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Súčet súpisových hodnôt zložiek
majetku tvoriacich Predmet speňažovania je 6639 EUR (slovom šesťtisíc šesťsto tridsať deväť)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v banke Fio banka, IBAN: SK4283300000002101597845. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
V 3.kole verejného ponukového konania nie je stanovená minimálna kúpna cena.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania uskutoční správca do piatich (10) dní od skončenia lehoty
na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne
do piatich (10) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu
ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku, v takom prípade ponukové konanie úspešného účastníka
nemá.

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

Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Vypratanie predmetu speňažovania je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Nadobúdateľ znáša tiež všetky ostatné náklady spojené s prevodom a
odovzdaním Predmetu speňažovania.

Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok

Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (10) dní od dátumu
otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do piatich (10) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci
na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.

V Michalovciach dňa 29.03.2021
Ing. Matúš Mihalovič, PhD. správca

K015502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Martočko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 5, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bc. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/17/2021 S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/17/2021
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

220

Obchodný vestník 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 01.04.2021

30OdK/17/2021
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Dlžník: Miroslav Martočko, narodený: 13.05.1960, bytom: Lipová 5, 048 01 Rožňava
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

Súpisová zložka č. 2
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky: Prívesný vozík, EČV: RV451YA, VIN: V56V13056X1003588
Rok výroby: Stav opotrebovanosti: Pojazdné, opotrebenie primerané veku vozidla
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Deň zapísania majetku: 10.03.2021
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Dôvod vylúčenia majetku:

-

Hodnota zapisovaného majetku v EUR: 200,- Eur
Sporný zápis:

-

V Košiciach dňa 29.03.2021
JUDr. Bc. Filip Balla, správca

K015503
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 01.04.2021

Okresný súd Košice I
32OdK/288/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Daniela Tarhajová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Róbert Zimmermann, nar. 12. 10. 1991, bytom:
Bidovce 90, 044 45 Bidovce 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 (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že
konkurz po splnení rozvrhu výťažku končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený na majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K015504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tibor Konderla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žižkova 719/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/11/2021 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/11/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing.
Tibor Konderla, nar. 5. 4. 1958, bytom: Žižkova 719/2, 045 01 Moldava nad Bodvou v súlade 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 týmto oznamuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by podliehal konkurzu.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K015505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1720/3, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/169/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/169/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zapísania oneskorene prihlásených pohľadávok
Ako správca podstaty dlžníka Anton Tokár zapisujem do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov
prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
4.
Veriteľ:

Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mýtna 48, Bratislava
Výška prihlásenej pohľadávky:

1.712,70 €

Právny dôvod vzniku pohľadávky:
SRS014/2016 zo dňa 06.04.2016

Rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu v Banskej Bystrici sp. zn.

Poradie pohľadávky:

iná pohľadávka

Deň prihlásenia:

25.03.2021

V Košiciach, 29.03.2021
JUDr. Jozef Vaško
správca

K015506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rabada Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 787 / 69, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/364/2020 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/364/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Lukáč, správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Rabada, nar. 14.02.1978, bytom:
Krosnianska 787/69, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zistení, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu oznamujem, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Lukáč, správca

K015507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňáková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Americká trieda 2430 / 3, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/374/2020 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26OdK/374/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Lukáč, správca konkurznej podstaty úpadcu Lucia Červeňáková, narodená 20. 11. 1986, bytom
Americká trieda 2430/3, 040 13 Košice, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zistení, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu oznamujem, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Lukáč, správca

K015508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makulová Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Fabiniho 2740 / 24, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/386/2020 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/386/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 07.01.2021 bol vyhlásený konkurz sp. zn.: 30OdK/386/2020 na
majetok dlžníka Vlasta Makulová, narodená: 09.03.1992, bytom: J. Fabiniho 2740/ 24, 052 01 Spišská Nová Ves
(ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený Mgr. Andrej Fekete, správca, so sídlom
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S 1982 (ďalej len
,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 07/2021 dňa 13.01.2021.
V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 29.03.2021 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 (číslo OV 50/2021, zverejnené dňa 15.03.2021), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Vlasta Makulová,
nar. 09.03.1992, bytom J. Fabiniho 2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves sa KONČÍ, nakoľko zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

Mgr. Andrej Fekete,
správca

K015509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Rusňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gočaltovo 71, 049 32 Gočaltovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/376/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/376/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Viera Rusňáková, narodená: 03.03.1961, bytom: Gočaltovo 71, 049 32 Gočaltovo,
týmto v zmysle § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, oznamuje,
že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že dlžník nevlastní žiaden majetok
podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K015510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXICO Retail SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bočná 414/3 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 343 926
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2019 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: Ing. Jana Kollárová so sídlom správcovskej kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zapísaný v
zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1177, vyhlasuje v súlade s §
167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej "ZKR") 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová zložka majetku:
Č. súpis. zložky
1.
2.

Súpisová zložka
Súbor vybavenie predajne
Klimatizačná jednotka

Súpisová hodnota
6.000,-€
2.000,- €

Podmienky verejného ponukového konania :
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Každá zo súpisových zložiek je speňažovaná samostatne.
V 1. kole ponukového konania minimálna kúpna cena je 100% súpisovej hodnoty.
Záujemcom o odkúpenie majetku môže byť ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
Záujemcovia o kúpu majetku si môžu písomne alebo elektronicky, prostredníctvom e-mailu, do lehoty na
podávanie ponúk vyžiadať dostupné podklady a informácie k ponúkanému majetku, a to na adrese: Ing.
Jana Kollárová, so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice, Slovenská republika; v žiadosti
o zaslanie podkladov záujemca uvedie: obchodné meno (názov) právnickej osoby, resp. meno
a priezvisko fyzickej osoby a e-mailovú adresu, na ktorú bude uchádzačom požadované údaje zaslané.
Záujemca v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie EXICO Retail SK, s.r.o. – 1. kolo –
neotvárať“ doručí správcovi svoju písomnú ponuku do kancelárie správcu v lehote uvedenej
v Obchodnom vestníku, a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň od 8:30 do 15:30 hod.
alebo poštou. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená
fyzicky správcovi v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je
akceptované doručenie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po
stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami ponukového konania sa neprihliada.
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží nasledovné doklady: a) obchodné meno (názov) právnickej osoby, resp. meno
a priezvisko fyzickej osoby; b) presná adresa sídla právnickej osoby, prípade miesto podnikania, resp.
bydlisko fyzickej osoby; c) IČO; DIČ a IČ DPH, pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe dátum narodenia;
d) údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN; e) telefonické alebo e-mailové spojenie; f) kópia
výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra alebo iného registra; nie staršia ako 90
dní.
Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou,
v tomto prípade však plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
Ponuka musí obsahovať náležitosti uvedené v bode 5 tohto oznámenia pod písm. a), b), c) a f) Záväzná
ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí
obsahovať záujemcom ponúkanú cenu v mene EUR za majetok, ktorý ma uchádzač o kúpu záujem
odkúpiť.
Otváranie obálok sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk o 9
hod. v kancelárii správcu konkurznej podstaty
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v tom – ktorom ponukovom konaní (1.,2.,3.,
alebo 4. kole v zmysle vyššie uvedeného percentuálneho rozdelenia) ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu cenu za majetok úpadcu (s odkazom podľa toho, o ktoré kolo sa jedná), ktorý je predmetom
tohto ponukového konania a jeho ponuka bude schválená ako víťazná zo strany príslušného orgánu
V lehote do 7 dní odo dňa doručenia prípadného oznámenia zo strany príslušného orgánu o schválení
víťaznej ponuky správca uzatvorí s úspešný záujemcom kúpnu zmluvu.

Ing. Jana Kollárová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tökeszky Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 210/14A, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/335/2020 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/335/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/335/2020 zo dňa 4. novembra 2020 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Ernest Tökeszky, nar. 13. decembra 1976, bytom Kováčska 210/4, 040 01 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Ernest Tökeszky, s miestom podnikania: Kováčska 14, 040 01 Košice, IČO:
41 846 290, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 2. decembra 2008 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 10. novembra 2020 v čiastke OV č. 217/2020.
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujem II. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty,
ako súpisová zložka č.2 a č.3 zverejnené vo Obchodnom vestníku SR dňa 15. decembra 2020 v čiastke OV
č. 241/2020:
súpisová zložka č.2
Adresa
Dôvod
Dátum
miesta
Súpisov
zapísani
Popis
Evidenčn prvej
Stav
kde
sa
á
Veľkosť spoluvlastnícko pod Podstata a
hnuteľnej
VIN
é
evidenci
a Najazdený počet km
hnuteľná
hodnota
ielu
majetku
veci
číslo
e
(rok
vec
v€
do
výroby)
nachádz
súpisu
a
Zodpovedá
veku a opotrebeniu, nu
tná generálna oprava
prednej
nápravy, nutné
Kováčsk
vymeniť
rozvody
VOLKSWAG
a 210/4,
WVWZZZ1JZXW137
a batériu, pri
všeobecn
EN
HE519C
300
1/1
Majetok 040 01
975
14.8.199
naštartovaní
vozidla
á
GOLF 1J/-/G
dlžníka Košice
8
svieti
kontrolka
ABS. Vozidlo
ma
aktuálne najazdených
306 000
km.
STK
a EK
končí dňa
11.12.2020.

súpisová zložka č.3

Popis
veci

hnuteľnej

VIN

Adresa
Dôvod
Dátum
miesta
Súpisov
zapísani
Evidenčn prvej
Stav
kde
sa
á
Veľkosť spoluvlastnícko podi Podstata a
é
evidenci
a Najazdený
hnuteľná
hodnota
elu
majetku
číslo
e
(rok
počet km
vec
v€
do
výroby)
nachádz
súpisu
a
Auto
je
havarované, svi
eti
kontrolka
motora
a ABS,nutná
výmena
vnútorného
homokinetickéh
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FORD FUSION
WF0UXXGAJU5E234
JU2/F6JB1/5BBE
HE762A
15
14.2.200
KL
V
500
6

homokinetickéh
o
kĺbu. Na
čelnom skle sa
nachádza
prasklina, je
potrebná výmen
a rozvodov a na
pravej
strane
kapoty
sa
nachádza
preliačina. Vozid
lo ma aktuálne
najazdených 41
0 400 km.

Deň vydania: 01.04.2021

1/1

Kováčsk
všeobecn
Majetok a 210/4,
á
dlžníka 040 01
Košice

Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, poradového čísla súpisovej zložky a výšky
ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: SK24 1100 0000 0026 2681 4101 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s..
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
JUDr. Milan Okajček, správca

K015512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kompuš Ervín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzevská 524 / 99, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/365/2020 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/365/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

V označenej konkurznej veci správca podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040
01 Košice, týmto v súlade s § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu zistenia, že sa do 90 dní
od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K015513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melničák Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Myslava 1096, 040 16 Košice-Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/54/2021 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/54/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty týmto oznamuje,
že v označenej konkurznej veci majú účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod.
a od 13,00 hod. do 16,00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel.: 0903 427 454.

JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K015514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melničák Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Myslava 1096, 040 16 Košice-Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/54/2021 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/54/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty týmto v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) ZKR, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno v tejto konkurznej veci zložiť preddavok na
za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložený samostatný preddavok. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú
dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy,
v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok je potrebné zložiť na účet číslo
SK45 0200 0000 0042 3372 2053 vedený v VÚB a.s.. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok, do poznámky je potrebné uviesť označenie veriteľa, ktorý preddavok
zložil.
JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K015515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Bojszko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie mieru 944/9, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1967
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/312/2020 S 859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/312/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/312/2020 zo dňa 19. októbra 2020 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Gabriel Bojszko, nar. 21. februára 1967, bytom Námestie mieru 944/9, 04501 Moldava
nad Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Bojszko, s miestom podnikania: Námestie mieru 944/9,
045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 41 873 718. (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR dňa 23. októbra 2020 v čiastke OV č. 205/2020.
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujem II. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty,
ako súpisová zložka č. 3 zverejnené vo Obchodnom vestníku SR dňa 28. decembra 2020 v čiastke OV
č. 248/2020.
Súpisová zložka č. 3

Popis
hnuteľne
j veci

VIN

Adresa
Dôvod
Dátum
miesta
Súpisov
zapísani
Evidenčn prvej
Stav
kde
sa
á
Veľkosť spoluvlastnícko podiel
a
é
evidencie
a Najazdený
Podstata
hnuteľná
hodnota
u
majetku
číslo
(rok
počet km
vec
v€
do
výroby)
nachádza
súpisu

Audi A6,
WAUZZZ4AZVN03779
variant
21.2.199 500
0
KS026CF
C4
7

Zodpovedá
veku a opotrebeni
u

1/1

Námestie
mieru
944/9,
všeobecn
Majetok 045
01
á
dlžníka Moldava
nad
Bodvou

Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, poradového čísla súpisovej zložky a výšky
ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: SK24 1100 0000 0026 2681 4101 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s..
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
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najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
JUDr. Milan Okajček, správca

K015516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RB, Veľké Kapušany s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 273/36 / 0, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 602 809
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2020 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty týkajúca sa Súpisovej zložky majetku č. 13, dlžník: STRABAG Pozemné
a inžinierske staviteľstvo s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161 z dôvodu
skutočností, ktoré vyplynuli počas prebiehajúceho konkurzného konania a opravy chyby v písaní a počítaní:

Súpisová zložka majetku č. 13
Druh súpisovej Peňažná pohľadávka
zložky:
Celková suma 21 496,60 EUR
Mena
EURO
Právny
dôvod Čiastočne neuhradené pohľadávky z obchodného styku fakturované na základe Faktúry č. FV150319 vo výške 1 302,05
vzniku
EUR (nesplatená suma 108,50 EUR); FV160179 vo výške 31 663,28 EUR (nesplatená suma 1 583,16 EUR); FV160233 vo
výške 3 300,00 EUR (nesplatená suma 165,00 EUR); FV160279 vo výške 6 444,62 EUR (nesplatená suma 322,23 EUR);
FV160326 vo výške 2 329,44 EUR (nesplatená suma 116,47 EUR); FV170566 vo výške 9 321,45 EUR (nesplatená suma
9 321,45 EUR); FV170599 vo výške 6 754,43 EUR (nesplatená suma 5 658,55 EUR); FV190060 vo výške 25 837,33 EUR
( nesplatená suma 1 291,87 EUR (nesplatená suma 1 291,87 EUR); FV190066 vo výške 30 252,39 EUR (nesplatená
suma 1 512,63 EUR); FV190074 vo výške 14 272,60 EUR (nesplatená suma 713,62 EUR); FV190076 vo výške 7 647,36
EUR (nesplatená suma 382,37 EUR); FV190090 vo výške 1 912,74 EUR (nesplatená suma 95,64 EUR); FV190196 v
zmysle dobropisu FV190197 vo výške 4 502,12 EUR (nesplatená suma 225,11 EUR).
Sumárna výška nesplatenej faktúry, ktorá je predmetom súpisovej zložky majetku je vo výške 21 496,60 EUR.
Dlžník
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Deň
zapísania 30.06.2020
majetku:
Dôvod zapísania § 67 ods. 1 písm. a) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota
21 496,60 EUR
zapisovaného
majetku v EUR:
Sporný zápis:
-

JUDr. Marek Radačovský, správca

K015517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájik 2542 / 15, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1993

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 63/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.04.2021

Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/385/2020 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/385/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Roman
Kotlár v konkurze, nar. 6. 1. 1993, Hájik 15, 052 01 Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu sa končí, keďže bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohoto oznámenia v Obchodnom vestníku sa podľa § 167v, ods. 1, alinea 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konkurz
zrušuje.

V Košiciach, dňa 29. marca 2021

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

K015518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 29/49, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/260/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/260/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) správca podstaty vo veci konkurzu vyhláseného
Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/260/2019 na majetok dlžníka Marek Sedlák, nar. 30.05.1971, bytom
Mikovíniho 29/49, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Sedlák – EXCESS, s miestom
podnikania: Mikovíniho 49, 040 11 Košice-Západ, IČO: 35471158, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
25.07.2014, oznamuje, že konkurz sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený na majetok dlžníka Marek Sedlák, nar. 30.05.1971,
bytom Mikovíniho 29/49, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Sedlák – EXCESS,
s miestom podnikania: Mikovíniho 49, 040 11 Košice-Západ, IČO: 35471158, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 25.07.2014, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty
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